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Beste lezer,

Misschien leest u deze editie van onze House, Home & Lifestylekrant in de 
vakantie. Wij hopen dat u goed uitrust en lekker de tijd neemt om te genieten 
van onze artikelen!
Wat zijn de drie grote liefdes van de bekende fotograaf Raúl Neijhorst? 
Dat leest u in Cribs, de rubriek waarin bekende landgenoten onze lezers 
meenemen naar hun woning. Bezoek daarna met ons het mooie historische 
pand aan de Heerenstraat 4, een toonbeeld van goed onderhoud. 
Helaas probeert niet iedereen Suriname mooi en schoon te houden. Vooral in 
de regentijd leidt dat tot vervelende situaties, vindt columnist Von Zeggen. 
Vanuit de lucht fotografeerden wij enkele erven met prasi oso, de moderne 
versie van een oud fenomeen. 
Wie een eigen woning bouwt of laat bouwen, doet er goed aan om elektriciteit 
en water te laten aanleggen door een erkende installateur. Tips in de rubriek 
Misstanden. 
Wilt u actief werken aan uw gezondheid, maar bent u eigenlijk toe aan 
een welverdiende vakantie? In Botopasi combineert u het nuttige met het 
aangename. 
De gevolgen van klimaatverandering zijn in Suriname goed voelbaar. Wij 
gingen na of en hoe de bouwsector inspeelt op deze situatie. 
Ze zijn nergens welkom, maar dringen binnen in (bijna) elk houten pand en 
voorwerp: termieten, houtboorders en schimmels. Wat doe je ertegen? Alpha 
Control geeft tips. 
De mooie snuisterijen en schrijfwaren van Zeph's Woodcrafts maken mensen 
blij. Deze creatieve crafters geven hout veel toegevoegde waarde!
Ook blij word je van een bezoekje aan Sutopia. In dit nieuwe resort nabij 
Peperpot waait de lekkere rivierbries alle beslommeringen uit je hoofd. En ben 
je toch in Commewijne, bekijk dan de mooie houten vloeren, deuren, panelen 
en andere producten van Ansoe, een houtzagerij die in juli 2017 60 jaar 
bestaat. 
Van hout zijn ook de ouderwetse volkswoningen in het boek Zinkplaat en 
planken, een uitgave vol sprekende foto's en interessante verhalen. De maker, 
Wim Verboven, vertelt hoe dit boek tot stand kwam. 
Ondertussen lijkt de bouw van een ander type volkswoningen op gang te 
komen door de inzet van de Surinaamse Postspaarbank. De enthousiaste 
directeur belicht de plannen. 

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne vakantie!

Thijs Mouchart, 
Directeur 
Surgoed Makelaardij N.V. 
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Home is where the heart is - dat weet Raúl Neijhorst als geen 
ander! De fotograaf woont al 17 jaar in Nederland, maar 
voelt zich ook in Suriname goed thuis. Op een regenachtige 
zondagmiddag ontvangt hij Cribs in de woning van zijn 
moeder Es Neijhorst-Schultz. De weldadige rust in de straat 
heeft ongetwijfeld te maken met de vele kuilen in het wegdek, 
die op deze regenachtige dag gevuld zijn met water.

Het gezin Neijhorst is zeker zeven keer verhuisd. Na afronding van zijn 
studie aan de Algemene Middelbare School (AMS), vertrekt Raúl in het 
jaar 2000 naar Nederland voor een studie Technische Natuurkunde aan 
de Technische Universiteit Delft. Zijn moeder verhuist later dat jaar 
naar haar huidige adres, het eerste buiten Paramaribo.  
In 2001 maakt Raúl kennis met dit huis, tijdens zijn eerste vakantie 
sinds hij in Delft is gaan studeren. “Mooi, warm, in een rustige buurt, 
dichtbij het Saramaccakanaal en goed beschermd met dievenijzer”, zo 
beschrijft hij zijn eerste indrukken van de woning, waarvan zijn vader 
de bouw in 1996 heeft voltooid. 
Met zijn moeder brengt Raúl het liefst tijd door in de woonkamer, 
samen babbelend en knikkebollend op de bank. “Wij hebben beiden de 
eigenschap dat wij, terwijl de ander nog praat, in slaap vallen als wij 
moe zijn”, vertelt hij lachend. Raúl en zijn moeder hebben een traditie 
opgebouwd: zodra hij in Suriname is, eet hij een bord pindasoep. Het 
is een van zijn favoriete gerechten en moeder Neijhorst zorgt dat er 
altijd een pot klaar staat voor haar zoon. “Zonder tomtom en rijst, dat 
vind ik het lekkerst”, vertelt hij. “En met niet teveel peper, zodat ik echt 
kan genieten van de smaak van het gerecht.” Tegen een achtergrond 
van slingerplanten en kleurige bloemen praat Raúl honderduit over 
de woning die zijn thuis is in Suriname. Het statige, vrij ruime pand 
straalt niet alleen rust uit, maar maakt ook nieuwsgierig. Elke keer als 
Raúl op vakantie kwam, verbouwde hij de bovenwoning tot een studio. 
Langs het kanaal heeft Raúl flink gefotografeerd, maar de meeste 
fotoshoots doet hij in huis. Ook organiseerde hij daar feestjes voor 
collega-fotografen om de collegialiteit te stimuleren en te behouden. 
“Ik zorgde voor de locatie, het eten; barbecue of doksa en een ieder 
kon drank en een snack brengen. En dan waren we gezellig bijeen”, 
herinnert hij zich. “Dat moet ik weer eens doen!” 
Tot 2012 gebruikt Raúl de bovenwoning voor fotoshoots. De aanloop 

neemt zienderogen toe. Om de studio te bereiken, moeten bezoekers 
dwars door het huis. De privacy van zijn moeder komt in het geding 
en hij kiest ervoor om zijn shoots in een appartement of hotelkamer te 
doen, ook vanwege voorzieningen zoals airconditioning. 
Hij geniet van het huis zoals dat nu is, met het kanaal dichtbij, de 
verkoelende wind en de rust in de ochtend. Als hij toch iets zou 
veranderen aan het huis, dan zou hij airconditioning aanschaffen. 
“Niet dat ik last heb van de warmte, hoor. Alleen in de avonduren is 
het soms een beetje warm, maar nooit tot frustratie toe.” Raúl heeft 
nauwelijks last van de warmte of de kou. “Zoals ik hier rondloop, in een 
T-shirt en een jeans, loop ik meestal ook in Nederland rond!"
In het huis liggen veel foto's uit zijn kindertijd. “Misschien klinkt het 
raar uit de mond van een fotograaf, maar ik heb me vroeger weleens 
afgevraagd waarom mensen foto’s zouden laten schieten. De waarde 
van foto's ontdekte ik pas toen ik in oude dozen, foto’s van mijzelf 
terugvond.” Op die manier is hij het vak ook meer gaan appreciëren. 
Sinds 2005 heeft Raúl een relatie met Liset; samen hebben zij twee 
kinderen: dochter Zané (4) en zoon Ian (3). Voorheen bleef Raúl zes 
tot acht weken in Suriname, maar als family man komt hij nu een paar 
keer per jaar voor een week. Soms komt hij alleen, maar hij heeft 
Suriname ook bezocht met het hele gezin, of met alleen zijn dochter 
of zoon. En elke keer wanneer hij op zijn geboortegrond is, hernieuwt 
hij het contact met drie grote liefdes: zijn moeder, pindasoep en 
fotografie. 
Fotograaf Raúl Neijhorst houdt sinds 2007 jaarlijks zeker één fotoshoot 
in Suriname. Dat doet hij rond verschillende thema's. Eén daarvan, 
zwangerschapsfotografie, is erg populair bij aanstaande ouders. 
Raúl deed Suriname onlangs aan voor de promotie van de tweede 
editie van Suriname Beken(d)t, zijn bijzondere uitgave met
75 onthullende portretten en verhalen van bekende Surinamers. 
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Noord, T4  (W0506B9 - Atlasstraat 11)

Bouw opp. 450m²
Perceel opp. 450m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3

Bijzonderheden Zeer solide hoog 
 bouwwoning, 
 geschikt voor
 bewoning en of  
 zakelijke doeleinden

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 228.500,- | SRD 1.828.000,-

Te Ma Retraite aan de Atlasstraat 11 staat deze robuuste, zeer 
solide hoogbouwwoning te koop. De Atlasstraat is een straat 
die tegenwoordig veel zakelijk verkeer aantrekt en in het rijtje 
A1-locaties kan worden gerangschikt. Dit pand kan multifunc-
tioneel ingezet worden: wonen gecombineerd met werken en/
of zakelijke activiteiten zoals kantoor- en of retail- of opslag-
mogelijkheden. Het pand heeft 4 slaapkamers met diverse 
bijruimten die kunnen dienen als kantoor of voor andere 
doeleinden. Het pand is hoofdzakelijk van steen, met een 
combinatie van houten en betonnen vloeren op de 1ste verdie-
ping. Onder de woning is een grote open ruimte geschikt als 
garage of voor andere doeleinden, beveiligd met elektrische 
roldievenijzers. Vanuit deze ruimte heeft u toegang tot het 
appartement of de open keuken met leefruimte. Op de begane 
grond vindt u ook de sanitaire ruimte en bergruimten en een 
indoortrap naar de eerste verdieping. Op de 1ste verdieping 
zijn maar liefst 4 slaapkamers, 2 maal douche en toilet, een 
ruime woonkamer en een ruim balkon aan de voorzijde.

Soort woning laagbouw 
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 300m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1x/1x
Bijzonderheden Laagbouwwoning met vrij  
 uitzicht aan de voorkant.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen J3, (W0511B3 - Ramnathstraat 17)

€ 67.500,- | SRD 540.000,-

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 320m²
Perceel opp. 750m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Naast de woning staat een  
 klein appartement.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Noord V3,  (W0508B3-Dieselstraat 12)

€ 340.000,- | SRD 2.720.000,-

Soort woning Bungalow
Bouw opp. m2
Perceel opp. 500 m2
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Loop afstand ADEK
 (universiteit)
Contact info AZ Vastgoed
 Tel: 521110 - 8153360

Uitvlught L5 (W0072B3-Abdoel Jamilstraat)

€ 147.000,- | SRD 1.176.000,-€ 335.000,- | SRD 2.680.000,-

In populair Uitvlugt hebben wij een zeer gunstig gele-
gen villa die zich uitermate goed leent voor zakelijke 
dienstverlening. Dit pand ligt op een hoekperceel van 
563 m2  en beslaat ruim 544 m2 van de totale opper-
vlakte. De villa heeft één verdieping, ligt is uitstekend 
op de wind en heeft een fenomenaal uitzicht. Op de 
begane grond is er een inpandige garage met toegang 
tot de modern uitgeruste keuken. Via deze garage komt 
men ook in de hal en de entree aan de voorzijde. Op de 
begane grond bevinden zich verder een ruime woon-
kamer en twee slaapkamers die van elkaar worden 
gescheiden door een bad en toilet.

Uitvlugt, M4 (W0514B6 - Margarethalaan 70)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 544m²
Perceel opp. 563m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 6
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Gebouw is geschikt voor
 commerciële doeleinden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677
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Uitvlugt N6 (W0509B9 - Afobakalaan 15)

Soort woning Splitlevel van steen 
Bouw opp. 252m²
Perceel opp. 793m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3

Bijzonderheden Leuke splitlevel met  
 een appartement en  
 een bijgebouw

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 235.000,- | SRD 1.880.000,-

Deze comfortabele gezinswoning is uniek in zijn stijl en soort. 
Onder architectuur gebouwd en ontworpen verkeert deze 
woning in een nette en goede staat. De ligging is zeer centraal 
in een van de meest gewilde buurten van Uitvlugt. De woning 
heeft een ruime woonkamer met een aparte eethoek. De open 
keuken is bereikbaar aan de achterkant van de woning met 
een kleine opstap. Op de begane grond vind u de masterbe-
droom met een eigen walk-in-closet en een sanitaire ruimte 
met douche en toilet. Via de binnentrap komt u op de ruime 
eerste verdieping, die zicht biedt op de woonkamer (gedeelde 
patio). Deze ruimte is te gebruiken als leefruimte of om te 
bouwen tot een aparte slaapkamer. Vanuit deze ruimte krijgt u 
toegang tot de slaapkamer op de eerste verdieping met eigen 
douche en toilet. Aan de achterzijde van deze woning is een 
korte overloop naar een appartement met ruime slaapkamer, 
bad, toilet en keuken. Op het terrein staat nog een losse 
opstal die als appartement of opslagruimte kan dienen. Verder 
vind u een open opslagruimte waarin de hydrofoor, boiler en 
durotankinstallatie zijn ondergebracht.

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 205m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 9
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Woning met een uitstraling  
 van een monumentaal gebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

 Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

P.N.O.T.K.

Soort woning Appartementen
Bouw opp. 430m²
Perceel opp. 927.14m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer  
Bad en toilet 
Bijzonderheden Appartementen complex  
 gebouwd nabij Jarikaba.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Uitkijk A7, (W0510B6 – Ramkhelawan arbhoedeeweg 57)

€ 75.500,- | SRD 604.000,-

Soort woning Splitlevel
Bouw opp. 155m²
Perceel opp. 518m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Nieuwbouwwoning 
Contact info Surgoed Makelaardi
 Tel.: 493497
Makekaar John Noble
 7106677

Noord, U1 (W0513B6-Vivian Ornastraat 5)

€ 110.000,- | SRD 880.000,-€ 164.500,- | SRD 1.316.000,-

In Uitvlugt bieden wij deze goed onderhouden stenen 
hoogbouwwoning aan. De Ronaldlaan is een zijstraat 
van de Franchepanestraat en ligt op een steenworp van 
de Hermitage Mall. De kavel heeft een oppervlakte van 
596m² (20m x 30m) en is geheel omheind. De gesloten 
garage biedt plaats aan twee voertuigen en toegang tot 
de benedenverdieping. Deze verdieping bestaat uit een 
slaapkamer, douche, toilet en een woonkamer die voor-
zien is van een keukenblok. De bovenverdieping is te 
betreden via de stenen buitentrap die naar het voorbal-
kon leidt of via de binnentrap. en een ruim balkon. De 
mooie houten vloer geeft de bovenverdieping karakter.

Uitvlugt L7 (W0458B6 – Ronaldlaan 32)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 596m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden In 2016 gerenoveerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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Heerenstraat 4:

Werken in historisch hout
Paramaribo staat bekend als de witte houten 
stad in het Caribisch gebied. Hartje stad, 
dichtbij kantoren en kerken, staat aan de 
Heerenstraat 4 een van de monumentale 
blikvangers: het pand dat nu al 60 jaar 
onderdak biedt aan de Hollandsche Export 
Maatschappij NV (HEM). 
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advertentie

De directeur van dit bedrijf, Irene 
Spangenthal, werkt in het historische pand 
waar zij als kind heeft gewoond. "Mijn vader 
Wilfred Spangenthal was directeur van de 
HEM. Hij heeft dit pand gekocht in 1957. Tot 
dat moment was het bedrijf ondergebracht 
bij NV J.F.D. Haenen, de laatste agent van 
de HEM." In 1957 verhuisde de HEM naar de 
Heerenstraat. De directeur betrok de woning 
boven het bedrijf. Eerder (zeker van 1925 
tot 1938) woonde daar de onderwijzeres 
P.O.J. May. Ook konden we achterhalen 
dat het kantoor in 1936 in gebruik was bij 
deurwaarder J.C. Elmont in 1936 en in 1938 
bij het Informatiebureau Zaken voor Aziaten.

Wilfred Spangenthal trouwde in 1963 met 
Anne-Ruth Klein en samen kregen zij twee 
dochters: Irene en Michèle. “Het magazijn 
hierachter is al vrij vroeg neergezet, dus 
het erf en de tuin waren opgeofferd aan het 
bedrijf. Het enige 'buiten' wat we hadden was 
het balkonnetje, vertelt Irene Spangenthal. 
Met haar zusje mocht zij naar hartenlust 
ravotten in de tuin van de buurman, notaris 
Samson. De dames van het notariaat zagen 
hoe Irene verwoede pogingen deed om - in 
het zand - te leren fietsen. "Ik viel heel vaak 
als ik om de boom heen probeerde te rijden. 
Dan lachten die dames, want zij zagen me 
vallen”, vertelt ze vrolijk. 

Tussenwandjes
In 1973 vertrok het gezin naar Nederland, 
nadat opa Spangenthal daar plotseling was 
overleden. "Wij zijn halsoverkop weggegaan 
omdat het belangrijker was dat er iemand 
daar was.” Er werd toen besloten het kantoor 
uit te breiden naar boven.
In de open woonkamer kwamen 

tussenwandjes en de afdelingen Inklaring, 
Finance en Administratie verhuisden naar 
de eerste verdieping. De slaapkamers op 
zolder maakten plaats voor het archief. In de 
loop der jaren is het gebouw steeds verder 
uitgebreid en aangepast. Anno 2017 lijkt het 
voor bezoekers op een gezellig doolhof van 
trappen, deuren en kamers. Elke vierkante 
meter van het voormalige woonhuis is benut. 

Werelderfgoedlijst
In 2005 kwam Irene Spangenthal terug 
naar Suriname om leiding te geven aan 
de onderneming. In het huis uit haar 
kindertijd werken nu 60 van de 130 HEM-
medewerkers  Het pand dateert uit het 
midden van de 19de eeuw en staat op de 
Werelderfgoedlijst van de UNESCO*. “We 
mogen niet aan de gevel komen, maar binnen 
mag je verbouwen. Natuurlijk mogen we 
niets doen dat het gebouw in gevaar kan 
brengen, maar dat waren we ook niet van 
plan”, zegt Spangenthal. “Het is een prachtige, 
uitstervende stijl in de stad.
De gebouwen die nog over zijn, zijn de 
parels!" Zelf vindt zij het treurig dat niet alle 
panden goed onderhouden worden. “Ons 
gebouw maakt deel uit van het geheel. De 
overheid speelt een belangrijke rol in het 
behoud van de monumenten. Wij doen in elk 
geval wat we kunnen.”

Zo heeft het pand begin 2017 nog een 
ingrijpende renovatie ondergaan. “De pilaren 
van het balkon waren verrot. Het hele balkon 
is gestut en de kolommen zijn vervangen. 
Het balkon is volledig vernieuwd”, geeft 
Spangenthal aan. “En nu moeten we de hele 
bedrading gaan vervangen, niet zo makkelijk 
in zo'n heel oud houten pand. Het is gebouwd 

in een totaal andere tijd, waar geen computers 
waren. Het had geen zakelijke bestemming, 
het was een woonhuis. De voorzieningen 
zijn achterhaald. Een pand als dit vergt meer 
onderhoud dan stenen gebouwen, je moet het 
op tijd verven en repareren.”

Alerte brandweer
Gelukkig is er nooit brand geweest in het 
pand, maar toen Irene onlangs een vreemde 
geur waarnam, belde zij voor alle zekerheid 
de brandweer. Die nam de melding heel 
serieus. “Ik heb alleen maar gezegd dat we 
iets vreemds roken en er niet achter konden 
komen wat het was. Binnen vijf minuten 
stonden er drie grote brandweerauto’s met 
loeiende sirenes op het Kerkplein. Daar 
sprongen twintig mannen in pakken uit, die 
hier naar binnen renden. Ik riep: ‘Hellup, 
dat was helemaal niet wat ik bedoelde!'” 
Uiteindelijk was er niets aan de hand, maar 
Irene was wel blij dat de brandweer zo alert 
reageerde.  

Na 60 jaar vertrekt de HEM uit de 
Heerenstraat. “We kunnen niet anders: het 
kantoor is al jaren veel te klein. Je gaat 
weg uit een heel stuk historie, je verlaat de 
binnenstad”, zegt Spangenthal nuchter. De 
bestemming van het pand is nog niet duidelijk. 
“Als het enigszins mogelijk is, wil ik dit pand 
het liefst behouden door het te verhuren. Ik 
kan het me niet veroorloven om het leeg te 
laten staan, het moet weer bewoond worden 
of een bedrijf huisvesten. Als het niet anders 
kan, zal ik het moeten verkopen, maar ik zal 
mijn best doen om dat te voorkomen."

* De organisatie van deVerenigde Naties
voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
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Ik weet, we hebben al dat water nodig. Als het niet voor de landbouw 
is, dan wel ter aanvulling van onze zoetwaterbronnen. Of om onze 
status als groenste land ter wereld te behouden. En toch heb ik een 
hekel aan de regentijd, vooral aan de grote versie. Dat ik in september 
en oktober af en toe letterlijk baad in het zweet, neem ik voor lief. 
Dat heb ik nog altijd tien keer liever dan door straten te rijden die 
veranderd zijn in rivieren, waarbij de grens met de echte goot niet 
meer waar te nemen is. Om maar te zwijgen over de ondergelopen 
erven die, wanneer het water eindelijk wegtrekt, worden bedekt 
met een smerige glibberige groene smurrie. En dan hebben we het 
nog niet gehad over de dagen waarop je huis verandert in een privé 
kinderbadje. 

En wat het allemaal nog erger maakt: we weten al in januari dat er 
in deze tijd van het jaar extra veel neerslag is. Een beetje overheid 
zorgt er dan voor dat alle goten en trenzen schoon zijn, alle lozingen 
zijn ontstopt en de sluizen in topconditie verkeren. Maar nee. Zover 
mijn geheugen reikt zingt het ministerie van Openbare Werken bij 
wateroverlast na zware regenbuien hetzelfde liedje: de goten en 
trenzen zijn niet opgehaald, er is achterstallig onderhoud aan sluizen 
en gemalen en er moeten financiële middelen worden vrijgemaakt 
voordat het werk kan beginnen. Af en toe heb je er een creatieve 
ambtenaar tussen, die de maanstand de schuld geeft van het 
achterblijvende water. 

Tot overmaat van ramp worden de goten en trenzen midden in de 
regentijd alsnog opgehaald. Prachtig, zou je zeggen. Maar de modder 
uit de goot wordt gedumpt aan de rand van die goot. Zelfs een koe kan 
voorspellen wat er dan gebeurt: bij elke nieuwe regenbui loopt de boel 
terug de goot in en kunnen de slimmeriken van OW weer van voren af 
aan beginnen. Ongeveer hetzelfde zien we gebeuren met het zand dat 
de gootjes langs de weg verstopt. Om de zoveel tijd wordt het eruit 
geschept en op het trottoir gegooid. Niemand die eraan denkt om die 
trottoirs te verharden zodat het zand niet meer op de weg komt. Het 
resultaat: rioleringen die met de regelmaat van de klok verstopt raken.
Ik zou met alle graagte een kwartje extra per liter brandstof willen 
betalen, als ik de garantie krijg dat dit probleem voor eens en voor 
altijd tot het verleden behoort. Dat we na een zware regenbui een 
paar uur met wateroverlast te maken hebben, daar kan ik mee leven. 
Maar dat hele buurten en erven - als ze pech hebben -  dagen en 
soms zelfs weken onder water staan, gaat mij echt te ver. Zelfs het 
onderwijsproces lijdt onder de slecht functionerende afwatering. 
En dan heb ik het nog niet eens over de gezondheidsrisico’s die het 
stilstaande water met zich meebrengt.

Maar mijn grootste ergernis, dat zijn wij zelf! Steeds weer zie ik dat 
bij regenbuien de petflessen, vuilniszakken en ander afval komen 
bovendrijven in de goten, trenzen en kreken. En dat is absoluut niet de 
schuld van de overheid. Dat is de spiegel die ons wordt voorgehouden: 
zó .slordig gaan we om met onze eigen omgeving. En behalve het 
zichtbare vuil is er ook nog het vet uit onze keukens in menige 
afvoerbuis. Dat spoelen we namelijk gewoon door de gootsteen. En 
hoe zit het met de goot langs ons eigen erf? Wettelijk gezien moeten 
we die zelf onderhouden. Maar in de buurten en straten die het meest 
worden getroffen door de wateroverlast, doet men juist het minst.
Nee, voordat we naar de overheid wijzen, laten we eerst goed kijken 

naar de drie vingers die naar onszelf wijzen. We gooien alles uit onze 
auto’s, ons huisvuil dumpen we in een kreek of op een leeg perceel en 
olie spoelen we gewoon door de gootsteen. En de goot langs ons erf 
zelf onderhouden, lijkt een doodzonde. Zal de wateroverlast afnemen 
wanneer wij zelf actiever worden? Ik weet het niet.
Maar ook als het niets uitricht, zouden we ons achter de oren moeten 
krabben over onze netheid. In Suriname zeggen we vaak dat hygiëne 
hoog in ons vaandel staat, maar eigenlijk zijn wij een volk van 
viezeriken.

giwani@hotmail.com 

COLUMN: Von Zeggen
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Volk van viezeriken
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€ 380.000,- | SRD 3.040.000,-

Deze woning is zo’n 7 jaar geleden gebouwd onder 
architectuur en begeleiding van architect Dikland. Het 
gebruikte hout voor deze woning is kopi en groenhart 
(hout wat nu zelfs lastig te vinden is in A-kwaliteit). 
De prachtige houten vloeren in de woning zijn ook 
gemaakt van groenhart. De woning is gelegen aan de 
Commewijnerivier op de voormalige plantage Lelien-
daal (inmiddels verkaveld) en biedt wijds uitzicht over 
de rivier naar Plantage Frederiksdorp.

Commewijne V1  (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)

Soort woning Koloniale hoogbouw
Bouw opp. 222m²
Perceel opp. 1153m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtige in koloniale stijl
 gebouwde woning op een
 schitterende  locatie langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 83.000,- | SRD 664.000,-

Deze hoogbouwwoning ziet er in de eerste instantie 
‘rommelig’ uit; echter zullen de indeling en de moge-
lijkheden ervan u zeer zeker verrassen. De begane 
grond is uit steen opgetrokken en is een complete 
woon- en leefruimte met 2 slaapkamers, open keuken, 
woonkamer, douche en toilet, voorbalkon en een gara-
ge voor uw auto. Op de 1ste etage die u kunt bereiken 
via de stenen buitentrap vindt u 3 slaapkamers, een 
douche en toilet, open keuken met woonkamer en een 
zeer ruim voorbalkon dat lekker op de wind ligt.

Kwatta, O3  (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 390m²
Perceel opp. 686m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leuke hoogbouwwoning met twee  
 complete woonruimten
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Moderne laagbouw
Bouw opp. 180m2
Perceel opp. 498m2
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airco, warm/koud water,  
 3 fase, 110/220V, alarm,  
 diefijzer 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Commewijne A12 (W0340B6–Palm Grove 138)

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 385m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden In aanbouw

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

P.N.O.T.K.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400.07m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning in een gated
 community
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Ringweg Noord (W0448B6-Chiragallyproject 311)

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

€ 219.500,- | SRD 1.756.000,-

Op Paramaribo Noord aan de George Hindoristraat 
hebben wij in ons aanbod een prachtige nieuwbouw-
woning. Deze woning met een bouwoppervlakte van 
280m² is gebouwd met A kwaliteit materialen en is  
voorzien van alle gemakken. Het huis staat op een 
eigendomsperceel van 614m² met een frontbreedte 
van 25 meter. Het is praktisch ingedeeld speciaal  voor 
het moderne gezin dat een home office nodig heeft. 
Deze woning heeft een garage voor twee auto’s, een 
kantoorruimte van 10m² en vanuit de garage kunt u 
komen in de keuken. De keuken is modern en profes-
sioneel geplaatst en er is een kookeiland aanwezig.

Noord V1 (W0460B6 – George Hindoristraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 280m²
Perceel opp. 615.80m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 575m²
Perceel opp. 395m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 7
Bijzonderheden Zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Uitvlugt M6 (W0454B6–L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

P.N.O.T.K.

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 4399m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Deze woning beschikt over  
 een ruim stuk grond
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Comm.V9 (W0489B6–Oost-West verb./Mariëndaal 8a3)

€ 80.000,- | SRD 640.000,-

Noord V1 (W0485B9 – Eusieweg 39)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 271m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1

Bijzonderheden Mooie villa gelegen  
 in de directe
 omgeving van
 Anton Dragtenweg

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 275.000,- | SRD 2.200.000,-

Deze laagbouw villa is gelegen aan de Eusieweg 39 ter hoogte 
van Morgenstond langs de Anton Dragtenweg. De villa is 
dusdanig gebouwd dat er veel grote ruimtes zijn met tropisch 
en Spaanse invloeden. Denk aan een ruim balkon, dubbele 
garage, 2 ruime slaapkamers met gedeelde douche- en toilet-
ruimte en een grote mastersuite met eigen douche en toilet 
en een walk-in-closet. Deze woning beschikt verder over een 
half open keuken met toegang tot de woonkamer, een aparte 
berging in huis en aparte wasruimte. De ruime tuin rondom de 
woning geeft voldoende ruimte om eventueel een zwembad 
op te zetten om een speelplek voor de kinderen in te richten. 
Zelfs voor de tuinman is er een aparte ‘buitentoilet’ gebouwd.
De ligging van deze woning is ideaal; u bent woonachtig in 
een residentiele omgeving dichtbij diverse uitvalswegen en 
voorzieningen, het centrum is op 5 minuten rijden bereikbaar.
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AERIAL PHOTOGRAPHY

Pras' oso

Vanaf de straat zie je ze niet: de erfwoningen 
of prasi oso. In vervlogen tijden stonden deze 
eenvoudige onderkomens op de uitgestrekte 
achtererven van herenhuizen of andere grote 
panden. Nu zien we een ander type prasi 
oso: een lange rij woninkjes, heel dicht bij 
elkaar om de beschikbare grond optimaal 
te benutten. Anders dan vroeger ontbreekt 
het hoofdgebouw, maar qua privacy en 
brandveiligheid is er niet veel veranderd.
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Noord, R1 ( W0394B9 – Khadiweg 6)

Soort woning Laagbouw modern
Bouw opp. 270m²
Perceel opp. 371m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Laagbouw met  
 zwembad 

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 229.000,- | SRD 1.832.000,-

Deze nieuwbouw woning met zwembad wordt nu te koop 
aangeboden in de directe omgeving van de ringweg ter hoog-
te van Nieuw Charlesburg. Enkele karakteristieke kenmerken 
waardoor deze woning zich onderscheid van de gebruikelijk 
bouwstijlen is onder andere het platte dak en de ruimetelijk in-
deling. De woning grenst direct aan de geasfalteerde weg  een 
heeft geen gesloten hekwerk aan de voorzijde. De volledige 
terreinbreedte is benut bij de bouw waardoor het terrein door 
de woning is afgesloten en slechts toegang naar het achter-
terras mogelijk is door de woning, of via de zijpoorten met 
gangen van 1meter breed.
Voor de woning is voldoende ruimte autos te parkeren voor 
bezoek, terwijl de garage met automatische roldeur ruimte 
bied voor twee auto's. Vanuit de garage krijgt u toegang tot 
de laundry waar de wasmachine en droger staan en tot de 
ruime woonkamer.

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 1272m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Twee huizen op één erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

P.N.O.T.K.

€ 100.000,- | SRD 800.000,-

Eigentijds op Paramaribo Noord en rustig gelegen 
te Blauwgrond aan een doodlopend gedeelte van 
de Samson Greenstraat staat deze karakteristieke 
woning. Gelijk valt het u op. Deze woning is gebouwd 
met bakstenen ten tijde dat de bakstenen fabriek in 
Suriname nog operationeel was. Dit resulteert in een 
woning gebouwd met materialen die momenteel niet 
meer voorhanden zijn, echter wel garant stonden voor 
kwaliteit en duurzaamheid.

Blauwgrond V3 (W0452B9–Samson Greenstraat)

Soort woning Karakteristieke laagbouw-
 woning
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Erfpacht lopende tot
 9 juli 2043
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning opgetrokken uit baksteen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Fully airco, diefijzer, alarm,
 warm water, 110/220V 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Kwatta K4 (W0356B3 - Quatrostraat 89)

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,-

Soort woning Nieuw  laagbouw
Bouw opp. ±145m²
Perceel opp. ±325m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 + 2
Bijzonderheden Warm en koud water, diefijzer. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord Q1(W0229B3–Patatawiwiriestraat 22)

€ 87.500,- | SRD 700.000,-
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Soort woning Bungalow vakantiewoning
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 868m²
Titel grond Grondhuur, opstalrecht
 contract
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Vakantiewoning 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 

 Para R16 (W0328B9 –A.E. Cairostraat, Mamba)

€ 38.500,- | SRD 308.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 680m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Onafgebouwd huis op een  
 prachtige locatie voor een  
 scherpe prijs  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord W11(W0467B6 - Morgenstondstraat)

€ 61.500,- | SRD 492.000,-

Bent u op zoek naar een nieuwe
keuken die past bij uw stijl en
budget? Dan bent u bij Mar Keuken 
& Interieur aan het juiste adres. Wij 
vervaardigen keukens in verschillende 
stijlen, met uiteenlopende indelingen, 
apparatuur en accessoires.

Bij ons geniet u altijd van kwaliteit voor 
de beste prijs. Wij zijn een jong bedrijf 
dat vakkundig en professioneel uw 
wensen kan waarmaken.

Groenhartstraat 28 - Paramaribo
Telefoon 597 405174
markeuken.interieur@gmail.com 

€ 245.000,- | SRD 1.960.000,-

Deze prachtige woning gelegen in het rustieke district 
Commewijne ligt op één van de betere woonwijken van 
Suriname te Palm Village. Het hoekterrein heeft een 
oppervlakte van 1465m² en is hoofdzakelijk rondom de 
woning begroeit met sierheesters en vruchtbomen. Het 
terrein heeft lage belendingen van metaal met gaashek-
werk en twee stalen poorten die toegang geven tot de 
garage. Dit perceel is verhard met scherp bezanding 
en her en der verhard met looppaden, parkeerplekken 
en inritten. Wat gelijk opvalt bij deze woning is dat er 
rekening is gehouden met het 'vrij' wonen gevoel.

Commewijne V8  (W0456B9 – Palm Village 229)

Soort woning Hoogbouw-villa
Bouw opp. 367m²
Perceel opp. 1465.60m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Prachtige goed onderhouden
 woning gelegen op een prachtige  
 plek
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

Op Morgenstond aan de Pakanistraat 7 ligt deze onder archi-
tectuur gebouwde woning. De woning ziet er bijzonder uit en 
heeft diverse elementen die de woning een futoristische aan-
blik geven. Zodra u naar binnen loopt door de woning valt op 
dat de woning zeer ruimtelijk oogt. Op de 1ste verdieping die 
bereikbaar is door zowel een inwendige als uitpandige trap 
is er een mooie luxe keuken voorzien van alle gemakken. De 
keuken gaat over in de ruime woonkamer met hoog plafond 
en mooi houten vloer. Vanuit de overloop krijgt u toegang 
tot de masterroom met eigen bad en toilet en twee andere 
slaapkamers die samen een gedeelde bad en toilet hebben.

Noord V2 (W0224B6 – Pakanistraat 7)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 954m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Gebouwd onder
 Architect Klinger & Dikland
Contact info Surgoed Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
Makelaar John Pisters - 7164040
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Van Idsingastraat 139 | Paramaribo - Suriname +597 867 5291 | baroinfranv@outlook.com

• Bestratingswerkzaamheden • Rioleringswerken • Grondwerken • Grondverdichting
• Tuinontwerp en - realisatie  • 3 maanden garantie op de  verrichte werkzaamheden 

• Onderscheidend door te werken volgens de internationale standaarden 
• Gratis deskundig advies over allerlei bestratingswerkzaamheden en rioleringssystemen

Wanica Domburg  (W0478B9 - Surinat Resort)

Soort woning Resort
Bouw opp. 2000m²
Perceel opp. 1.18ha
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 5 huizen en
 1 beheerderswoning
 Bad en toilet 

Bijzonderheden Zwembad, jacuzzi,  
 feestzaal, speeltuin,  
 bospaden etc.

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 748.000,- | SRD 5.984.000,-

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en uiteraard de 
rivier enorm in trek. Je bent niet alleen op steenworp afstand 
van Groot Paramaribo, maar ook dicht bij vele recreatie oorden 
en volop in de natuur. De infrastructuur is perfect en de omge-
ving is voorzien van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill 
weg nummer 1558 hebben wij en pracht van een object. Het 
terrein is altijd in de familie geweest en wordt met veel smart 
in de verkoop gedaan. Dit terrein met een front breedte van 
17 meter en een diepte van 292 meter is voor twee derde deel 
in cultuur gebracht. De liefde hierin gestoken is meteen voel-
baar. De riolering is open en netjes onderhouden, de drainage 
is optimaal en de tuin is fenomenaal. De buitenhuis architec-
tuur bestaat vooral uit palmbomen, citrus en verschillende 
tropische bloemen en planten. De beleving van de natuur is 
in weelderig; met vooral veel vogels en klein wild, waant men 
zich heel snel in eden. Op wandel afstand is de watersport 
enorm in trek en is er altijd gezelligheid.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 100m²
Perceel opp. 7000m²
Titel grond Grondhuur/Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet -
Bijzonderheden Renovatieproject
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica (W0472B6 - Domburg 9e straat)

€ 55.000,- | SRD 440.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 80m²
Perceel opp. 2500m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 1
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Zonnepannelen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca, (W0471B6- Wirantilaan 37B)

€ 50.000,- | 400.000,-



Koop nu uw vakantievilla met zwembad in
Suriname vanaf

Gegarandeerd
verhuurrendement

van 5-10%

Altijd in switi Sranan een huis willen bouwen? Of ben je van plan je oude dag in
Suriname door te brengen? Dan kun je nu alvast jouw droomvakantievilla kopen.
Indien u uw woning niet permanent bewoont, is 
verhuur een optie. Door uw object professioneel te 
laten beheren en verhuren, is er een uiterst aantrekkelijk 
investeringsrendement te behalen. Uw woning kan dan 
door ons voor u worden verhuurd met een rendement 
tussen 5% tot 10%.
Surgoed Happy Home beheert en verhuurt op dit moment 
al vakantiewoningen die uitstekende rendementen 
behalen. De vakantiewoningen die we op dit moment in 
onze portefeuille hebben zijn altijd volgeboekt. 

Surgoed Bouw & Infra heeft diverse aantrekkelijke 
modellen voor u geselecteerd die eventueel met eigen 
aanpassingen voor u kunnen worden gebouwd. De 
woningen worden sleutelklaar opgeleverd in de omgeving 
die u op het oog heeft.  Geïnteresseerd? Neem contact met 
ons op voor meer informatie of een gesprek.
Bezoek ook onze website/Facebookpagina, meld u aan 
voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het 
aanbod van Surgoed.

Kernkampweg 13 - Paramaribo - Suriname
+597 493497 - 531735 | info@surgoed.com

www. surgoed.com

€ 130.000
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties 
groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om 
kopers en verkopers alert te maken, besteedt de Surgoed House, Home & Lifestyle krant aandacht aan 
uiteenlopende misstanden.

Goedkoop is duurkoop...
Joan en Sirityo leren elkaar kennen 
in januari 2014, in het zwembad. Zij 
trekt baantjes; hij volgt een training 
tot lifeguard. Al gauw zijn de twee 
onafscheidelijk. Ze besluiten samen 
een perceel te kopen en een huis te 
bouwen. In Commewijne vinden ze een 
betaalbaar terrein dat ze op afbetaling 
kunnen kopen. Nadat de koop rond 
is, helpt een neef van Joan met de 
bouwtekening. Hun woning krijgt 
drie slaapkamers, een voorzaal met 
open keuken, een toilet en een ruime 
badkamer. Joans neef stelt hen ook voor 
aan Biga, een sympathieke en betaalbare 
aannemer. In november 2015 begint de 
bouw. 

Op 1 juli 2016 verloven Joan en Sirityo zich en 
elk weekend - en soms ook 's avonds - gaan 
ze naar Commewijne om met eigen ogen 
te zien hoe goed het werk vordert. Ze zijn 
dik tevreden en verheugen zich op de dag 
dat zij hun intrek zullen nemen in hun eigen 
droomhuis. In de eerste week van 2017 is 
de opo oso en Biga geeft de garantie dat de 
woning uiterlijk op 31 maart 2017 af is. Het 
koppel neemt het zekere voor het onzekere 
en bepaalt de trouwdatum op 30 juni 2017. 
Lachend vertellen de tortelduifjes aan 
vrienden en familie de bestemming van hun 
huwelijksreis: Commewijne. 

Precair
Door de "precaire situatie" krijgen Biga en 
zijn klanten te maken met hogere prijzen 
voor bouwmaterialen. De begroting moet 
dus worden aangepast. Gelukkig weet de 
vindingrijke aannemer op welke kostenpost 
hij kan bezuinigen: door een mati in te 
schakelen, kan de aanleg van de waterleiding 
aanmerkelijk goedkoper dan hij aanvankelijk 
had begroot. Joan en Sirityo halen opgelucht 
adem: hun budget is toch toereikend. 
Bovendien hoeven ze de bruiloft niet uit te 
stellen - en dat is om nóg een reden erg 
prettig: ze verwachten namelijk hun eerste 
kindje! 

Biga en zijn ploeg houden woord: op
31 maart krijgen Joan en Sirityo de sleutel. 
Biga is enorm trots: het huis ziet er fantastisch 
uit: het is mooi afgewerkt, keurig geschilderd 
en goed beveiligd. Maar als ze een kraan 
opendraaien, komt er geen water uit. Een 
kwestie van dagen, zegt Biga. De installatie 
moet nog even worden gekeurd door de 
Surinaamsche Waterleiding Maatschappij 
(SWM) maar de aanvraag is al ingediend. Joan 
en Sirityo halen opgelucht adem en hangen 
alvast de gordijnen op. Joans vader heeft een 
wiegje gemaakt voor zijn eerste kleinkind. De 
aanstaande ouders popelen om de babykamer 
in te richten, maar dat kan pas na een 
grondige schoonmaak - en daarvoor hebben 
ze water nodig. 

Boete
De mensen van de SWM laten echter op 
zich wachten. Als Joan na twee weken belt, 
merkt ze dat er helemaal geen afspraak is 
gemaakt. Sterker nog: het adres is onbekend. 
De behulpzame dame bij de Klantenservice 
adviseert haar om een erkende installateur 
te raadplegen. Op de website van de SWM 
staat een lijst met contactgegevens. Een van 
de installateurs woont in de buurt van hun 
nieuwe woning. Ze bellen hem en hij belooft 
dat hij de volgende dag komt kijken. Hij ziet 
direct dat de installatie niet volgens voorschrift 
is gemaakt: er zijn verkeerde materialen 
gebruikt en de koppelingen zijn niet goed 
aangelegd. De meeste buizen moeten worden 
vervangen en alle koppelingen moeten 
opnieuw worden gemaakt. En omdat de 
buizen in de muren niet meer zichtbaar zijn, 
moeten Joan en Sirityo ook nog een boete van 
SRD 2500 betalen aan SWM. De installateur 
maakt een rekening op voor de kosten van alle 
aanpassingen, de keuring door de SWM en de 
boete.
Joan en Sirityo vragen Biga om rekenschap. 
Hij geeft toe dat hij heeft gewerkt met een 
niet-erkende installateur. Het spijt hem erg 
en op zijn beurt roept hij de nep-installateur 
ter verantwoording. Die betaalt de helft van 
de boete. Joan en Sirityo moeten daar wel 

genoegen mee nemen; ze hebben geen poot 
om op te staan. Ze nemen een extra lening 
om de forse meerkosten en de rest van de 
boete te kunnen bekostigen. 
Nadat hij de waterleiding opnieuw heeft 
aangelegd, vraagt de installateur de keuring 
aan bij SWM. Een paar weken nadat Joan en 
Sirityo de boete hebben betaald, wordt de 
waterleiding gekeurd. Dan volgt de aanvraag 
voor de erfleiding. Een maand later komt er 
eindelijk water uit de kraan! 

Huwelijkscadeau
Biga sluit en pleistert de wanden opnieuw 
en bij wijze van alternatief huwelijkscadeau 
helpen familieleden en vrienden met 
schilderen. De bruiloft gaat door, maar in 
plaats van een sjieke receptie is er een 
gezellige barbecue op het erf van de nieuwe 
woning. Iedereen heeft een leuke avond en 's 
nachts halen Joan en Sirityo opgelucht adem: 
zij houden veel van zwemmen, maar niet in 
hun eigen huis!

Kies voor een erkende installateur!

Tips voor de aanleg van uw 
waterleiding:

° Erkende installateurs zijn getraind door
 de Surinaamsche Waterleiding  
 Maatschappij (SWM). Deze vakmensen  
 weten precies welke materialen zij  
 moeten gebruiken en waar de gebruikte  
 buizen moeten lopen. De SWM beschikt  
 over een lijst van erkende installateurs,  
 op de website en op kantoor.
° Vraag offertes aan bij enkele   
 installateurs en maak dan uw keuze.  
 De kosten hangen onder meer af van
 de locatie van de installateur. Laat de  
 offerte specificeren.
° De eerste keuring geschiedt wanneer de  
 installatie al is aangelegd en de muren  
 nog open zijn.
° Controleer of de installateur de   
 keuringen op tijd aanvraagt. 

Dit artikel is tot stand gekomen m.m.v. de
Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
(SWM).
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 234m²
Perceel opp. 499m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Een perceel met twee stenen  
 woningen erop
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble 7106677

Kwatta O3 (W0480B6 – De Boerbuitenweg 91)

€ 84.500,- | SRD 676.000,-P.N.O.T.K.

De woning
Deze laagbouwwoning met een achterterras benut 
bijna het heel oppervlak van het perceel. De woning 
is geheel opgetrokken van steen en voorop en naast 
het huis is bestraat. Verder is de woning goed in het 
verf en staat er goed onderhouden bij; voorzien van 
dievenijzer en alarm, het geheel is ook omrasterd.
De omgeving
De straat waar deze woning is gelegen is een niet al 
te drukke straat. De woning is op loopafstand van de 
Hermitage Mall en het kuuroord de thermen. Garden 
van de heer Wijngaarde is allemaal op loopafstand.

Uitvlugt L7 (W0496B6-Ronaldlaan 77)

Soort woning Bungalow
Bouw opp. m²
Perceel opp. 450.13m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Deze woning ligt op
 steenworp afstand van de
 Hermitage Mall.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en 
uiteraard de rivier enorm in trek. Je bent niet alleen 
op steenworp afstand van Groot Paramaribo, maar ook 
dicht bij vele recreatie oorden en volop in de natuur. 
De infrastructuur is perfect en de omgeving is voorzien 
van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill weg 
nummer 1558 hebben wij en pracht van een object. 
Het terrein is altijd in de familie geweest en wordt met 
veel smart in de verkoop gedaan. Dit terrein met een 
front breedte van 17 meter en een diepte van 292 
meter is voor twee derde deel in cultuur gebracht.

S17 (W0470B6 – Sir Winston Churchillweg 1558)

Soort woning Laagbouw huizen
Bouw opp. 145 m² en 165 m²
Perceel opp. 5044m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Twee huizen op een goed
 onderhouden perceel
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 269m²
Perceel opp. 911.84m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Deze woning staat op een  
 hoekperceel
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Morgenstond  (W0495B9-Blauwforkistraat 9)

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-
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P.N.O.T.K.

Gelegen aan de Emielaan vlakbij de Hermitage Mall 
en andere voorzieningen, ligt deze prachtige onder 
architectuur gebouwde villawoning. Deze imposante 
en robuust gebouwde woning heeft een vloeropper-
vlakte van 350m² en is voorzien van alle gemakken. 
U krijgt toegang tot de woning via de eigen betegelde 
inrit met automatische schuifpoort tot de garage die 
geschikt is voor twee ruime voertuigen. Vanuit de 
garage betreedt u gelijk de woning of gaat u via de 
zijdeur naar de achtertuin en de bergruimte.

Uitvlugt M6 (W0455B9 – Emielaan 100)

Soort woning Luxe villa
Bouw opp. 350m²
Perceel opp. 842m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Goed onderhouden villa op
 gewilde locatie
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

€ 395.000,- | SRD 3.160.000,-

Als makelaar kom je tijdens je loopbaan verschillende 
objecten tegen waarvan er altijd één is dat niet alleen 
zich zelf verkoopt maar ook de reden is waarom je 
het vak ambieert. Dit is een object waarop u verliefd 
zult raken. Mon Plaisir heeft geen aankondiging nodig 
doch is het vermeldenswaardig dat het object gelegen 
is in het hart van deze bruisende wijk. De eigenaar 
heeft tezamen met een in huis architect zorgvuldig de 
verschillende materialen uitgekozen en ingericht. De 
woning gelegen aan de Galileistraat heeft een gesloten 
garage voor een auto maar ook een open carport waar 
er twee auto’s geparkeerd kunnen staan.

Noord U3 (W0488B6 – Galileistraat 6)

Soort woning Splitlevel
Bouw opp. 350m²
Perceel opp. m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Mooi karakteristiek
 woonhuis met appartement
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 165m²
Perceel opp. 692m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden woning te Morgenstond
 op een ruime kavel
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord W1 (W0479B6–Pierkoetoestraat 6)

€ 75.000,- | SRD 600.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 80m²
Perceel opp. 1802m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Klein houten huisje gelegen  
 op rustige landelijke locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para M15 (W0504B9–Tegelzetterweg, verl. Pallisadeweg 2)

€ 28.500,- | SRD 228.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 4210m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Grondhuur uitgegeven
 in 1998
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca A4(W0474B9–Damboentong 24)

€ 80.000,- | SRD 640.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 166m²
Perceel opp. 763.93m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Onderhouden woning aan het  
 eind van een doodlopende weg
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Houttuin (W0481B6 – Arjanweg 56)

€ 69.500,- | SRD 556.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 190 m2
Perceel opp. 899.23 m2
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Alarm, 110/220, Warm water,  
 diefijzer, hydrofoor. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497

Munder N3 (W0274B3–De Boerbuitenweg 108)

€ 68.000,- | SRD 544.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 1895.56m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Het perceel waar deze woning  
 op staat is smal maar lang  
 naar achter
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen, F4 (W0497B9 - Sophialust 174)

€ 90.000,- | SRD 720.000,- € 225.000,- | SRD 1.800.000,-

Aan de Gadofowroestraat (Frans Madamstraat) te 
Paramaribo Noord in de wijk Morgenstond, hebben 
wij een uniek, onder architectuur gebouwd object in 
ons beheer toegevoegd. Het perceel is groot 750m² 
en de bebouwde oppervlakte is 350m². De riolering is 
gesloten en het perceel is heel goed opgehoogd met 
schelpzand. De inrichting van de buiten architectuur 
bevat gangpaadjes, sier struiken, een eigen zitplaats en 
een ruime studio welke als berging functioneert.

Noord W1 (W0468B6 – Gadofowroestraat 4)

Soort object Splitlevel / Hoogbouw
Bebouwd opp. 350m²
Perceel opp. 750m²
Titel grond Eigendom
Kamers 5
Bad en Toilet 2
Bijzonderheden Deze woning staat centraal op   
 Morgenstond 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677
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Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1
Bijzonderheden Grote bedrijfsloods met
 4 roldeuren 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,-P.N.O.T.K.

Wilt u investeren in een uniek resort met een mari-
na, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort 
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen plan 
van aanpak maakt u het 100% operationeel. Het resort 
is gelegen aan de Surinamerivier in een schitterend 
toeristisch gebied in het district Para. Er zijn zeven luxe, 
onder tropisch architectuur gebouwde woningen die 
volledig zijn ingericht met een Europees tintje. Dit enige 
marina resort biedt accommodatie voor maximaal 15 
zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig uitzicht over 
de rivier waar u even lekker weg kunt dromen.

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland - Muurvarensweg 52)

Soort object Marina resort
Bebouwd opp. Bungalow A+B 120m/Bungalow C  
 75m²/Restaurant+bar
Perceel opp. 20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamers Bungalow A-3slk/Bungalow B-2slk/  
 Appartement C-2slk
Bad en Toilet Bungalow A-B 1b+2t
 Appartement 1b+t
Bijzonderheden Er komt een zwembad en
 2e marina voor (speed)boten
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400m²
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer Restaurant
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Restaurant
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca A3  (W0439B6-Misgunstweg)

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-

Soort woning Bruynzeel
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 867m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Dakplaten zijn reeds
 vernieuwd. Mooi ruim kavel  
 te Uitvlugt.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

€ 95.000,- | SRD 760.000,-

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 60 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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Op 6 juni jl. is op feestelijke wijze het 
nieuwe filiaal van Notariaat J.R.K. 
Vishnudatt geopend aan de Indira 
Gandhiweg 274A, op de hoek met de 
Sewpalweg, in het district Wanica. 
Daarmee is niet alleen een oude wens 
van notaris Jennifer Vishnudatt in 
vervulling gegaan, maar is zij ook 
een belofte nagekomen. Al sinds de 
opening van haar eigen kantoor aan 
het Kerkplein, in 2008, kreeg de notaris 
het verzoek van haar cliënten om een 
filiaal in Wanica te beginnen. Zij was 
vast van plan dat verzoek te honoreren, 
ook na haar verhuizing naar de Van 
Roseveltkade in 2013.

“Natuurlijk zijn er mensen die me vragen 
waarom we juist in deze tijd gaan uitbreiden”, 
vertelt de notaris, “en ik kan me die vraag 
ook wel voorstellen. Maar dit is niet iets 
van de laatste jaren; sinds ik als zelfstandig 
notaris begon, heb ik de wens gehad om 
een filiaal in Wanica te openen. Dat zou het 
mogelijk maken voor mensen van Wanica, 
Para en nog verder om van onze diensten 
gebruik te maken zonder dat ze helemaal 
naar de stad toe hoeven. Nu is de tijd rijp 
om deze belofte aan de gemeenschap van 
Wanica waar te maken!” De opening van het 
filiaal komt op een strategisch juist moment: 

Wanica is al enige jaren het snelst groeiende 
district van Suriname en het is dus logisch 
dat er steeds meer producten en diensten in 
Lelydorp en omgeving worden aangeboden. 
De verkeersdrukte tussen ‘Dorp’ en ‘Stad’ 
is bovendien legendarisch dus de huidige 
cliënten van notariaat Vishnudatt in Wanica 
zullen het helemaal niet erg vinden om zich 
de rit naar de stad te besparen. “We zijn 
dankbaar dat we dit kunnen doen,” licht de 
notaris toe, “ik ben bepaald niet over één 
nacht ijs gegaan omdat ik de mensen van 
Wanica gedegen dienstverlening voor de 
langere termijn wil aanbieden. Dat betekende 
uiteraard ook dat ons hoofdkantoor in de 
stad goed georganiseerd moest zijn, voordat 
wij over uitbreiding na konden denken. 
Vanaf het begin was duidelijk dat we die 
uitbreiding wilden hebben, maar om verder 
te bouwen, moet eerst het fundament goed 
zijn. Ook moesten we de personele bezetting 
rond hebben, want een notaris is weliswaar 
degene die de aktes passeert maar daar gaat 
behoorlijk wat organisatie en papierwerk aan 
vooraf. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn 
medewerkers hun werk in Wanica uitstekend 
gaan doen; ik reis dus met een gerust hart 
één tot twee keer per week naar Wanica om 
daar mijn werk te doen. Mijn cliënten hoeven 
niet meer naar de stad te komen, deze notaris 
kom naar haar cliënten toe!"
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Notariaat J.R.K. Vishnudatt 
opent filiaal in het district Wanica

‘Deze notaris komt naar
haar cliënten toe!’
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Intervast Suriname N.V. 
Jainarain Sohansinghlaan # 9 

Flora/ Paramaribo 
T :+597- 432651 - F :+597- 438597

 

Interne financierings mogelijkheden:
Vanaf 10% aanbetaling

1% rente p/m over het saldo
Loopjd maximaal 7 jaren

Afl. mogelijk in SRD, USD en EURO

te Braamshoop
Suri Village 3
 Villapark Arenanew

Vredenburg 

Lust & Rust
Dijkveld

8115684
8636536

Kavels al vanaf  € 9.750,=

Suri Village 2

Suri Village 
PRIME

west-gate

west-gate

- - - Gated Community- - - 

www.intervastsuriname.com
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Health Passion, 
een nieuwe trend in 
Surinaams toerisme

De erkende Bourgondiër Alan Tijseling, sinds 1998 woonachtig in Suriname, laat zijn gebroken enkel 
behandelen in het binnenland. In het dorp Botopasi ondergaat hij, ongepland en onbewust, de metamorfose 
van zijn leven. Na vier maanden later is Alan 20 kilo afgevallen, kiest hij uit volle overtuiging voor een 
gezondere levensstijl en ontwikkelt hij met anderen een nieuw toeristisch product. 
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De Saramakaners langs de Boven-
Surinamerivier staan bekend om hun 
effectieve behandelwijze van botbreuken. 
Zij werken met kennis die generatieslang 
binnen de eigen familie is opgebouwd en 
doorgegeven. Deze deskundigheid is ontstaan 
via mondelinge overlevering binnen de familie: 
als gevluchte slaven konden de Marrons 
vroeger niet naar de stad voor medische hulp 
en ook in het oerwoud breekt men natuurlijk 
weleens een been of een arm. Tegenwoordig 
kiezen veel mensen ervoor om een tradtionele 
bottendokter te bezoeken, soms na een 
teleurstellende ervaring met orthopedische 
chirurgie in Paramaribo of buiten Suriname. 
Veruit de bekendste tradtionele genezer 
is de onlangs overleden Paké aan de 
Meursweg in Para, maar bijna elk dorp in het 
binnenland heeft zijn dokters met hun eigen 
specialiteiten.

Vetafbrekende thee
“Ik wist absoluut niet wat ik kon verwachten,” 
vertelt Tijseling, “ik dacht dat ik naar Botopasi 
ging om mijn gebroken enkel te laten 
behandelen, maar werd geconfronteerd met 
een waslijst van strenge regels die bij de 
behandeling bleken te horen.” Geen contact 
met ongestelde vrouwen, een 100% vetvrij 
dieet van aardvruchtensoep, geen alcohol 
en de verplichte consumptie van een oso 
dresi (een door de bottendokter gemaakte 
thee) waren enkele van de verplichtingen die 
Tijseling uitgebreid beschrijft in zijn boek ‘Van 
A-cademisch naar B-otopasi’ dat binnenkort 
uitkomt. Met name door de oso dresi raakte 
hij in korte tijd een groot aantal kilo’s kwijt. 
De thee, inmiddels in Paramaribo verkrijgbaar 
onder de naam Botopasi Oso Dresi, heeft 
via Facebook een grote schare afnemers 
opgebouwd.

Introductie nieuwe trends
Tijseling is geen onbekende in de gastronomie 
van Suriname. Eind jaren negentig zette hij 
als eerste pasta’s op de kaart van Hotel de 
Luifel. In die tijd werd er in Suriname alleen 
macaronisalade gegeten; tegenwoordig heeft 
elke supermarkt een groot assortiment pasta’s 
en pastasauzen.
Later introduceerde hij in restaurant Dok204 
de romige tayerbladsoep en pittige garnalen 
in chocoladesaus. Met de oprichting van 
het Suriname Culinary Team baande hij de 
weg voor veel van Surinames huidige chefs 
en culinaire talenten. SCT is een groep 
jonge Surinaamse chefs van wisselende 
samenstelling die elk jaar deelneemt aan 
Taste of the Caribbean, een prestigieuze 
kookwedstrijd van de Caribbean Hotel 
Association in Miami waar alle (ei)landen uit 
het Caribisch gebied aan mee doen.

Het dieet en de thee van Botopasi hebben 
Tijseling nu geïnspireerd en gemotiveerd 
om een nieuwe weg in te slaan. “In de 
beslotenheid van het oerwoud heb ik echt een 
mindshift ondergaan; nu  realiseer ik me hoe 
belangrijk het is om gezonder te gaan leven. 
Ik werd fitter en actiever en hoewel je met 
een gebroken enkel niet veel kunt doen, zat ik 
opeens hout te hakken!
Bijna 20 jaar geleden liet ik Suriname 
kennismaken met nieuwe gerechten; ik 
zou het fantastisch vinden om Suriname nu 
gezonder te laten eten! Dat is hard nodig, 
want de cijfers over diabetes en hoge 
bloeddruk liegen er niet om. We eten hier met 
zijn allen veel te ongezond.”

Arrangement
De plannen raakten in een stroomversnelling 
toen Anoushka King, Alans voormalige 
schoonzuster, ook naar Botopasi kwam voor 
de behandeling van een onwillige schouder. 
Samen begonnen zij het arrangement verder 
vorm te geven.

Daarna stelde Anoushka het idee voor aan 
Corry Vonk en Haidy Eduards, de eigenaren 
van Hotel Botopassie, een charmant 
junglehotel dat recht tegenover het dorp aan 
de andere kant van de rivier ligt. “Zij waren 
meteen enthousiast,” vertelt Anoushka, “met 
als de diëtistes Mariska Tai Apin en Cindy-Jane 
Wesenhagen van Mens Sana, een praktijk voor 
voedingsvoorlichting en dieetadvies.”

Betaalbaar
"Het heeft daarna dan ook relatief weinig 
moeite gekost om een aantrekkelijk en vooral 
gezond arrangement samen te stellen. En 
passant hebben we de mythe doorbroken dat 
je in Suriname geen meerdaagse jungletrip 
vindt voor minder dan 100 euro per dag: de 
prijs van dit arrangement zit ver onder dat 
bedrag." Health Passion biedt Surinamers en 
gasten uit het buitenland de mogelijkheid 
om een hele week, midweek of weekend, 
kennis te maken met een andere manier 
van leven. Het arrangement bestaat uit alle 
elementen van een gezonde levenswijze: 
regelmatig, gevarieerd en gezond eten, 
inclusief de recepten en informatie over de 
bereidingswijze, voldoende bewegen met 
fitness en nature hikes, ontspanning in de 
vorm van een massage, zwemmen maar ook 
lekker in een hangmat liggen en in balans zijn. 
Als onderdeel  van het arrangement krijgen de 
gasten een intake bij Mens Sana; na terugkeer 
uit Botopasi kunnen zij eventueel kiezen voor 
een vervolgtraject. Op www.botopasi.com 
vindt u meer informatie over Health Passion.

Beeld: Collectie Hotel Botopassie
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Nationale visie 
In het Surinaams Nationaal Plan voor Beleid, 
Strategie en Actie inzake Klimaatverandering 
2014-2021 is een helder stappenplan 
opgenomen met duidelijke doelstellingen 
per sector. Het plan is in 2015 opgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Arbeid, 
Technologische Ontwikkeling en Milieu 
(ATM) in samenwerking met het Caribbean 
Community Climate Change Center. Voor 
huisvesting omvat dit plan onder meer een 
programma om het publiek bewust te maken 
van de effecten van klimaatverandering op 
huisvesting en manieren om zodanige effecten 
te beheersen. Het plan voorziet ook in de 
ontwikkeling en invoering van wetgeving, 
beleid en regelgeving voor klimaatbestendige 
woningbouwplanning. Er moet een 
juridisch kader komen voor woningbouw 
met bepalingen voor klimaatbestendigheid 
en energie-efficiëntie. Om de negatieve 
effecten op de natuur aan te pakken zou 
het Bouwbesluit worden gewijzigd. van 
het Bouwbesluit voor het aanpakken van 
de negatieve effecten van natuurgevaren. 

Ook de ontwikkeling van beschermende 
verzekeringsstelsels en stimulering van 
nakoming van voorschriften maakte deel uit 
van dit plan. De Nationale Assemblee (DNA) 
heeft in 2015 de ontwerpwet Beschermd 
Kustgebied opgesteld. In deze conceptwet 
staat dat de kustvegetatie in stand gehouden 
moet worden, dat er toestemming van de DNA 
nodig is voor het aanleggen van bouwwerken 
en dat je niet zomaar mag gaan graven 
of baggeren. De conceptwet is tot stand 
gekomen met ondersteuning van Conservation 
International Suriname (CIS). 

On hold
Uiteraard zijn we, twee jaar later, benieuwd 
naar de voortgang met betrekking tot de 
behandeling van het wetsvoorstel. We nemen 
contact op met Conservation International 
Suriname. “We hebben onze internationale 
wetgevingsexperts laten meelezen en we 
hebben aanwijzingen gegeven, die ook 
zijn overgenomen in de concepttekst. De 
behandeling van de ontwerpwet staat 
nu even on hold, omdat er gewerkt gaat 

worden aan een bredere revisie van de 
natuurbeschermingswetgeving. Daar 
zijn wij vanuit CIS ook bij betrokken", 
aldus Ramses Man, Development and 
Communications Director van deze 
natuurbeschermingsorganisatie. 

Met financiële steun van de Inter-Amerikaanse 
Ontwikkelingsbank werkt het Nationaal 
Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing 
(NCCR) sinds 2013 aan de inventarisatie 
van gebieden in Suriname die door 
klimaatverandering risico lopen. Het NCCR 
kan niet aangeven wanneer we dit overzicht 
tegemoet kunnen zien. 
 
Bouwbesluit uit 1956
Suriname werkt nog volgens de voorschriften 
in het sterk verouderde Bouwbesluit uit 
1956, zegt Anthony Wong, voorzitter van 
de Algemene Aannemers Vereniging (AAV). 
Dit antieke document zou worden herzien 
door het Ministerie van Openbare Werken. 
Het is de bedoeling dat er bij de herziening 
rekening wordt gehouden met extreme 

Is de bouwsector van
Suriname klimaatbestendig?

In grote delen van Afrika en Azië leidt klimaatverandering tot extreme weersomstandigheden. Ook Suriname is de 
afgelopen jaren geteisterd door overstromingen en hevige rukwinden die tot soms onherstelbare schade hebben geleid. 
Suriname geldt als een van de tien landen wereldwijd die de gevolgen van klimaatverandering het ernstigst zullen voelen. 
Meer dan 80% van onze economische activiteiten vinden plaats op de laaggelegen kuststrook, waardoor de impact 
van overstromingen verstrekkende gevolgen kan hebben. Houdt de Surinaamse bouwsector rekening met dit gegeven? 
Surgoeds House, Home & Lifestylekrant ging op onderzoek uit.
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weersomstandigheden. De gesprekken die de bouwsector had met 
OW in dit kader, zijn echter gestopt, aldus de AAV-voorzitter. Hij geeft 
tot slot aan dat de Caricom een bouwstandaard heeft laten opstellen, 
de Caribbean Uniform Building Code (CUBIC), die erop gericht is om 
orkaanbestendig te bouwen. Of deze standaard wordt gehanteerd 
bij de herziening van het Bouwbesluit door Openbare Werken is 
onduidelijk. OW is niet bereikbaar voor commentaar. 
 
Dakconstructies
Vooruitlopend op een actueel wettelijk kader - met of zonder 
Caribische bouwstandaard - hebben de wetenschappers Marciano 
Dasai en Riad Nurmohamed in 2012 uitgebreid onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden om de schade aan dakconstructies in de toekomst te 
beperken. Hun onderzoek heeft bruikbare adviezen opgeleverd. 

Drainage en mangrove-aanplant
De Wereldbank heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de 
veerkracht van het Surinaams kustgebied (Groot Paramaribo) bij 
overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Ook dit technische 
rapport heeft een aantal adviezen opgeleverd, zoals de ontwikkeling 
van infrastructuur voor snelle afvoer van overtollig water (drainage) 
en de aanplant van mangrovebossen langs de kust. De bijbehorende 
investeringen kunnen mogelijk een overstroming - zoals in 2015 bij 
Weg naar Zee - voorkomen.

In de regio lijkt voldoende kennis aanwezig voor de integratie van de 
huidige kennis over het milieu in bestaande Surinaamse wetten en 
besluiten. Bovendien maakt Suriname aanspraak op middelen voor 
ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Adequate maatregelen laten echter nog steeds op 
zich wachten: terwijl het gras groeit, sterft het paard!

GROENHART-vloeren tegen betaalbare prijzen

Decking vanaf SRD 215/m²

Vloerhout vanaf SRD 275/m²

•	Bestand	tegen	termieten			 	
 en houtluizen.
•	Onderhoudsvrij	•	Slijtvast	•	Antislip
•	Uitermate	geschikt	voor	pergola’s,			
	 pooldecks,	steigers,	buitenhuizen
 en vloeren.

Wij dragen zorg voor de installatie,
de afwerking en de vracht. Ook bent 
u bij ons terecht voor constructiehout 
en bekistingsmateriaal.

Sir Winston Churchillweg no. 73
+597 481146 | rdurgahoutzagerij@sr.net

Bel	nog	vandaag	voor	meer	info!

advertenties



'The sky is the limit!'

De virtuele en real life-dienstverlening van 
Varossieau Suriname 2.0:

Varossieau Suriname levert uitstekende verf en coatings en prima service. Het bedrijf geeft 
deskundig advies op maat en organiseert regelmatig trainingen voor professionals en thuisklussers. 
"Wij denken graag mee, zodat de kwaliteit van onze producten optimaal wordt beleefd", vertelt een 
enthousiaste Nuria Phang, senior commercial manager van het bedrijf. Zij heeft ook goed nieuws 
voor consumenten die liever gebruik maken van sociale media. "Wij zijn hen graag van dienst via 
Facebook Messenger, WhatsApp, onze website en de nieuwe webshop."

Steeds meer klanten nodigen de verfspecialisten van Varossieau uit voor een vrijblijvend 
'consult'. “Ons team van kleurenadviseurs geeft advies over goede oplossingen die jarenlang 
meegaan en bestendig zijn tegen ons tropisch klimaat: onze kleuren vervagen niet door de felle 
zon!” Onder doe-het-zelvers groeit de behoefte aan praktische kennis, constateert Phang. "Onze 
interactieve trainingen zijn altijd drukbezocht. Na een informatieve inleiding mogen de bezoekers 
daar onze verf, kwasten en rollers zelf uitproberen." Om dealers en verkoopmedewerkers op de 
hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen, zijn er ook voor hen regelmatig trainingen en 
workshops. 

Advertorial



Sociale media
Varossieau is er ook voor mensen die liever in hun hangmat liggen, niet weg kunnen 
van kantoor of om andere redenen de voorkeur geven aan sociale media. "Fotografeer 
de kamer of woning die je wilt schilderen, surf naar onze website, stuur de foto en kies 
op je gemak de kleuren die het mooist uitpakken! Vraag en krijg advies via Facebook 
Messenger en WhatsApp of stel je eigen offerte samen via onze nieuwe webshop. The 
sky is the limit!" Om andere creatievelingen te stimuleren, kunnen klanten een foto en 
beschrijving posten van meubels, wanden of panden die op een creatieve manier zijn 
opgeknapt met Historex of Sigma Coatings. 
 
PPG Industries
Bij de introductie van de innovatieve kleurensimulatieprogramma's en andere 
ICT-toepassingen heeft Varossieau een beroep kunnen doen op het Amerikaanse 
moederbedrijf PPG Industries. "Zij geven ons technische ondersteuning op elk gebied 
en controleren ook regelmatig of Varossieau voldoet aan internationale standaarden. 
Dat houdt ons scherp! Onze fabriek opereert met de laatste technologie op verfgebied. 
Wij zetten sterk in op innovatie en hebben sterk geïnvesteerd in onze nieuwe 
kleurenmengmachines die ook op industrieel niveau presteren. Deze krachtpatsers zijn 
de nieuwste in de industrie: wij maken 7000 kleuren, dat is twee keer zoveel als elke 
andere speler op de markt."

Horizon
Door te diversifiëren en nieuwe 
afzetgebieden aan te boren, heeft het 
bedrijf zijn commerciële horizon aanzienlijk 
uitgebreid. Er is een samenwerking met 
keukenfabrikanten en bij autospuiters zijn de 
autolakken van diverse merken zeer gewild. 
Belangrijk zijn ook de Sigma Protective & 
Marine Coatings voor het onderhoud van 
staalconstructies, schepen en industriële 
opslagtanks. Professionele gebruikers zijn 
enthousiast over de trainingen die Varossieau 
hen regelmatig aanbiedt. Zo blijven zij op 
de hoogte van de laatste innovaties - en 
van de beste manieren om deze coatings 
aan te brengen. De 'light'-versies van de 
Sigmaproducten zijn erg geschikt voor 
poorten en dievenijzer. Daarover krijgen 
kleine gebruikers en winkeliers informatie 
tijdens de speciale trainingen die Varossieau 
organiseert voor thuisklussers en dealers. 
Varossieau Suriname kan nu ook exporteren, 
vanwege het uitgebreide aanbod van 
producten. "Vanuit onze capaciteit doen wij 
al deels productie voor Frans-Guyana en 
we verkopen ook steeds meer producten bij 
onze partner in Guyana."

Varossieau is een begrip op het 
gebied van verf, coatings en 
aanverwante producten. Met een 
productie van ongeveer 3 miljoen 
kilogram op jaarbasis, ongeveer 
150 dealers in heel Suriname en 
een personeelsbestand van 56 
werknemers bedient het bedrijf 
een aanzienlijk deel van de markt. 
Bij de vier eigen decorating 
centers kan de consument terecht 
voor alle producten en deskundig 
advies.
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Kleine beestjes met vernietigende gevolgen:
Houtaantasters: direct uitroeien!

Houtboorders, termieten, houtaan-
tastende schimmels: het zijn de 
nachtmerrie van bewoners van houten 
woningen en van gebruikers van houten 
meubels, kunst en gebruiksvoorwerpen. 
Om te voorkomen dat deze ongenode 
gasten schade aanrichten, is het zaak 
om hen op tijd te herkennen en uit te 
roeien. Raymil Manichand is Pest Control 
Manager van Agrofix-Alpha Control. Hij 
heeft handige tips voor onze lezers. 

De ene termiet is de andere niet; de ene 
soort, de subterranian, maakt sporen onder 
de grond, zogenaamde 'tunneltjes' die soms 
zichtbaar zijn aan de oppervlakte. De andere 
termietensoort, de drooghouttermiet, is juist 
niet zichtbaar, omdat die zich in het hout 
beweegt. Net als een vlinder ondergaat de 
houtboorder een metamorfose, vertelt 
Manichand. “Je hebt eerst een eitje, daarna 
een houtboorder en ten slotte een kever.” 
Deze gedaanteverwisseling maakt het lastig 
om het beestje bij de naam te noemen. 

“Sommige mensen spreken van een kever, 
andere van een worm.” Hoe de houtaantaster 
ook heet, hij richt enorme schade aan. 

Houtboorders
Houtboorders leven niet in kolonies. Soms 
komt er een boorder mee met hout dat net 
gewonnen is, of met hout dat niet goed is 
opgeslagen. Het vliegende diertje strijkt 
neer op meubels, lijstwerk, plinten of een 
plafond en begint gangetjes te vormen. Dat 
kan je zien aan vallende korreltjes of zaagsel. 
“Wanneer je meubels koopt, moet je opletten 
dat ze geen gaatjes hebben die lijken te 
zijn geprikt door een naald, want dan loop 
je al risico.” Een meubelmaker kan het hout 
minder aantrekkelijk maken voor boorders, 
door het te drogen, met gif te bewerken en te 
schilderen. 
Een houtboorder groeit in een periode van één 
tot vijf jaar uit tot een volwassen kever, die 
onzichtbaar klein kan zijn maar ook groter dan 
het topje van je vinger. “Zijn moeilijkste en 
gevaarlijkste stadia beleeft hij als houtworm, 

want dan vreet hij hout.
Je ziet hem pas wanneer hij eruit komt als 
kever en dan is het te laat. Je spuit met flit 
– want mensen pakken iets wat in de buurt 
is – maar na een poosje zie je weer poeder 
vallen en een dag ga je zitten en stort jouw 
meubel in.”

Houtrot 
Houtrot is een schimmel die leeft van hout. 
Deze schimmel treedt vooral op wanneer hout 
met regelmaat nat wordt, vertelt Manichand. 
“Het is een ingewikkeld ongedierte. Houtrot 
treedt al op bij een relatieve vochtigheid van 
ongeveer 25%; in Suriname zitten we op 
90%. Deze schimmel heeft naast vochtigheid 
ook warmte nodig om zich te ontwikkelen en 
actief te blijven. Het Surinaamse klimaat is dus 
ideaal voor houtrot! 

Bouw
“Meestal begint de invasie doordat u aangetast 
hout binnenbrengt”, merkt Manichand op. 
Dat zie je vooral bij woningen wanneer de 
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aannemer hout van C-kwaliteit gebruikt om 
de plafondstructuur te bouwen. “In die fase 
komen wij in, als ongediertebestrijdingsbedrijf. 
Het is het beste om ongedierte al tijdens 
de bouw te bestrijden.” Manichand vertelt 
dat architecten daarom adviseren om de 
kapconstructie te behandelen en de grond 
tot 1 meter buiten de omtrek. "Dat is het 
goedkoopst en effectiefst, omdat je dan het 
onbewerkte hout kunt behandelen en geen 
gaten hoeft te boren in de betonnen vloer" 

Meubels
Meubels moeten zo goed mogelijk worden 
geïnspecteerd. “Zie je gaatjes, maak die 
dan dicht met stopverf of een oplossing van 
een houtlijm, om het te sealen.” Manichand 
benadrukt het belang van preventie. “Mensen 
hebben vaak een afwachtende houding tegen 
deze dieren, ze denken: ‘Ach het zal niets zijn’. 

Men onderschat het, men denkt dat bestrijding 
veel geld kost. Maar wij onderscheiden ons 
doordat wij ongediertebestrijding op maat 
leveren. Omdat mensen de bestrijding 
wel nodig hebben, bieden wij ongedierte-
bestrijdingspakketten voor elk budget.”

Bestrijding 
Er zijn tal van effectieve bestrijdingsmiddelen 
die veilig zijn voor de mens, zegt Manichand. 
Zo kunnen producten van Borate goed 
worden ingezet tegen houtschimmels. “Dat 
zijn natuurlijke producten waarmee je het 
hout onsmakelijk maakt voor de insecten: zij 
kunnen het dan niet meer eten. Doen ze dat 
toch, dan gaan ze dood." Borate is relatief 
betaalbaar, maar onbekend in Suriname. 
Middelen als malathion zijn populair, omdat 
die veel gebruikt worden door het Bureau 
voor Openbare Gezondheidszorg. Manichand 

wijst erop dat er betere middelen bestaan, 
waaronder Cypermethrine en Fipronil. Hij is 
vooral enthousiast over Fipronil. “Dit is veiliger 
voor de mens en heeft een transfer-effect. Dat 
betekent dat de insecten elkaar besmetten 
met dit middel waarvan ze doodgaan. Fipronil 
is laag giftig en toch heel effectief. Het is een 
van de meest innovatieve middelen op de 
markt en werkt prima tegen houtboorders en 
termieten.”

Behandel álles!
De belangrijkste tip die Agrofix meegeeft is: 
“Behandel alles!” Ontdekt u houtaantasters op 
één meubelstuk, neem dan direct alle andere 
meubels onder handen. Het risico is erg groot 
dat ook die zijn aangetast. “Soms is dat nog 
niet zichtbaar, misschien omdat omgeving 
minder vochtig is. Wacht niet af; behandel 
álles meteen!”

PEST CONTROL 
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€ 10.000,- | SRD 800.000,-

In de loop der jaren is Paramaribo bijna volgebouwd; 
mensen kijken nu naar andere mogelijkheden. Een 
goede optie is MK Village, een ver-kavelingsproject 
met 123 percelen te Leiding 18 (Wanica). MK Village 
is mede gecreëerd door particulieren en ondernemers, 
die hun inzicht en visie in dit verkavelingsproject 
steken. Het Saramaccakanaal ligt dichtbij en daar-door 
is de afwatering uitstekend. Dit project is zeer goed 
bereikbaar en leent zich uitstekend voor woon- en 
werkverkeer.

Leiding 18, A8 (P0416B6 - Leiding 18 - MK Village)

Adres Leiding 18 - MK Village
Perceel opp. 358m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Percelen in de unieke omgeving   
 van MK Village
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

Uitstekend gelegen en verbonden aan drie wegen 
hebben we nu een kavel te koop van ruim 7000m² 
eigendom. De bodem is van zand/klei en beplant 
met bananen en casave. Het geheel heeft een nette 
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden. 
Dit stuk land verleend zich voor meerdere doeleinden 
(landbouw,commercieel of bewoning). Door de ligging 
kan het ook voor een privé verkaveling gebruikt wor-
den, omdat het goed bereikbaar is en verbonden is 
aan 3 wegen. Al met al is dit een TOP DEAL dus wees 
er snel bij.

Munder O2 - P0413B6 - Columbiastraat perc 540

Percelen Prijs  € 28.500
Adres  Columbiastraat
Perceel opp. 330.84m²
Titel grond  Eigendom
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand
Bijzonderheden Dit perceel is te bereiken via de 
Kashmirstraat.
Contact info Surgoed Makelaardij NV Tel.: 
493497/457183/550466 – Hesdy Rechards 8510812

Perceel opp. 549m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Stroom en water aanwezig
 € 12.500,- per perceel
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0408B3 - Eureka 488 + 489)

€ 12.500,- | SRD 100.000,-

Perceel opp. 396.35m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Kasabaholo, J6 (P0414B3-Alesikondrestraat
hk Jacobkondrestraat)

€ 25.795,- | SRD206.360,-

Perceel opp. 725.50m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Perceel ligt in een zijstraat  
 van de Winston Churchillweg
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica Q10, (P0411B6-Waterbies Putcherweg197)

€ 23.500,- | SRD 188.000,-

Perceel opp. 41.800m²/4.18ha
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig oud eigendoms-
 ter rein langs de
 Saramaccarivier
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Saramacca, 0A (P0410B9 - Rachelshoop 9)

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-

Perceel opp. 491m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Hoekkavel

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica,K14 (P0415B3-Hanna’s Lustweg)

€ 17.500,- | SRD 140.000,-
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€ 91.000,- | SRD 728.000,-

Uitstekend gelegen en verbonden aan drie wegen 
hebben we nu een kavel te koop van ruim 7000m² 
eigendom. De bodem is van zand/klei en beplant 
met bananen en casave. Het geheel heeft een nette 
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden. 
Dit stuk land verleend zich voor meerdere doeleinden 
(landbouw,commercieel of bewoning). Door de ligging 
kan het ook voor een privé verkaveling gebruikt wor-
den, omdat het goed bereikbaar is en verbonden is 
aan 3 wegen. Al met al is dit een TOP DEAL dus wees 
er snel bij.

Wanica Q14  (P0349B6 – Pierpontweg/Ordenweg)

Perceel opp. 7000m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bijzonder mooi kavel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 375m²

Titel grond Grondhuur

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Leiding (P0380B3 - Nieuwzorgweg 15)

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt in
 Gunny’s Villa Park
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Noord V1 (P0403B6 - Gunputstraat 265)

€ 34.500,- | SRD 276.000,-

Perceel opp. 284,0134ha
Titel grond Grondhuur
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort klei

Bijzonderheden Ca. 284ha perceelland waar 
 van 40 ha. concessiegebied is  
 met opvulzand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. (P0375B6-Plantage Canawapibo)

P.N.O.T.K

Perceel opp. 1312m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

 Comm. W7 (P0407B3 - Podosiriweg)

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Perceel opp. 988m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen perceel met  
 als uitzicht een meer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Kwatta, I2 (P0371B6 – Bredalaan )

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

Perceel opp. 492m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig ruim hoekkavel, met  

 gesloten riolering

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Kasabaholo(P0405B6 - Galvaanstraat, Iduweg)

€ 27.500,- | SRD 220.000,-

Perceel opp. 875m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Kavel gelegen aan hoofdweg  
 geschikt voor zakelijke
 doeleinden of bewoning
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord T1 (P0404B6 - Gompertsstraat verl)

€ 32.500,- | SRD 260.000,-
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Bijzondere boutique
vol heerlijke hebbedingetjes!

Zeph's Woodcrafts heeft hart voor hout: 



Zeph's Woodcrafts is perfect gehuisvest 
in een van de mooie houten panden aan 
de Burenstraat in hartje Paramaribo. 
Vlak naast de bekende Stadszending 
staat deze goed gesorteerde giftshop 
met een opvallend assortiment dat 
bijna volledig uit hout bestaat. Het 
natuurlijke imago van Suriname komt 
terug in de prachtige pennen, opvallende 
wandklokken, chique zakhorloges, 
kleurig speelgoed en originele sieraden.

Bezoekers die even willen relaxen, kunnen 
uitrusten op de houten bank met lichtgroene 
zachte kussens achterin de winkel. Lokale 
klanten en buitenlandse toeristen kunnen 
daar besluiten welk bijzonder cadeautje of 
souvenir zij kiezen. “Bij ons vind je maar 
weinig souvenirs om ergens in een kast te 
zetten”, benadrukt productiemanager Stanley 
Oosthuizen. "Onze unieke houten producten 
moet je gebruiken, wij maken vooral 
functionele crafts!" Het aanbod varieert van 
pennen en sleutelhangers, tot receptieboeken 
en bestek voor een bruidspaar.

Vulpennen en ballpoints
Oosthuizen, van huis uit landbouwkundige, 
heeft een voorliefde voor knutselen. Samen 
met zijn vrouw Zephalinda heeft hij in 2016 
de winkel geopend, maar het begon allemaal 
in augustus 2014 met de vervaardiging van 
luxe schrijfwaren uit letterhout: elegante 
vulpennen en stijlvolle ballpoints van goede 
kwaliteit, desgewenst met de naam van de 
eigenaar erin gegrafeerd. “Letterhout is de 
duurste houtsoort”, vertelt Stanley.
De beoogde afnemers, de souvenirwinkels, 
bleken niet zo happig op dure pennen. 
Het echtpaar moest naast pennen uit 
letterhout ook pennen uit andere Surinaamse 
houtsoorten maken omdat de handelaren 
liever goedkopere pennen kochten.
Het creatieve duo zat niet bij de pakken 

neer, maar bleef mooie houten schrijfwaren 
vervaardigen. In december 2014 viel 
Zephalinda in de prijzen bij een evenement in 
de Palmentuin dat was georganiseerd door het 
Directoraat Cultuur.
Bij het Suriname Handicraft Festival & 
Competitie werd zij uitgeroepen tot Best 
Newcomer en eindigde zij op de derde plaats 
in de algemene categorie. “Dat was voor ons 
een aansporing om door te gaan”, geeft de 
productiemanager aan. 

Bruiloften
De vraag van klanten nam toe en het echtpaar 
Oosthuizen besloot een winkel te openen. 
“Het zou niet rendabel zijn om daar alleen 
pennen te verkopen. Daarom kozen we ervoor 
om het aanbod uit te breiden. “Het aanbod 
van houten artikelen groeide en in de winkel 
vind je ook de artikelen voor de bruiloft die 
Zephalinda al langer maakte. Bruidsparen 
vinden bij Zeph's Woodcrafts alles voor een 
sfeervolle huwelijksreceptie: centraal in de 
winkel staat de collectie voor een geslaagde 
bruiloft: er zijn receptieboeken met een 
houten omslag, wijnglazen op houten poten, 
houten messen en taartsnijders met houten 
bladen, vlinderdasjes van hout, taarthouders 
en prachtige pennen waarmee het bruidspaar, 
de getuigen en gasten kunnen schrijven. 

Op alle attributen kan de naam of foto van 
het bruidspaar worden aangebracht. Zeph's 
Woodcrafts is uitgegroeid tot een zaak waar je 
een leuk cadeautje vindt en goed advies krijgt. 
Op aanvraag kan een product een persoonlijke 
touch krijgen. Zo laten bedrijven graag hun 
logo aanbrengen op relatiegeschenken, 
terwijl individuele klanten soms een naam, 
symbool of odo laten toevoegen aan een pen, 
zakhorloge of receptieboek. De mogelijkheden 
zijn eindeloos, want klanten kunnen ook 
speciale producten laten maken, bijvoorbeeld 
naar een afbeelding of eigen ontwerp. Een 

klant wacht maximaal drie weken op een 
bestelling met speciale wensen. Er is keuze uit 
vijftien verschillende Surinaamse houtsoorten.
 
Bedrijfsfilosofie 
Stanley en Zephalinda zijn actief betrokken 
bij de productie en verkoop van de houten 
souvenirs en gebruiksartikelen. Daarnaast kan 
het bedrijf rekenen op twee vaste arbeiders 
en, bij extra drukte, op vier oproepkrachten. 
Het ondernemende gezin Oosthuizen werkt 
graag nieuwe ideeën uit. Stanley is veel 
bezig met de voorbereiding van producten, 
die worden verfijnd door de arbeiders. De 
bedrijfsfilosofie ende levensfilosofie van het 
gezin hangen nauw met elkaar samen. “Voor 
ons is belangrijk dat wij niets kunnen doen 
zonder God", zegt Stanley vol overtuiging. 
"Alle inspiratie voor het werk en het maken 
van de producten komt van God. Ik heb geen 
opleiding hiervoor gevolgd, maar alles is 
mogelijk voor degenen die geloven.” 

De ruimte in de winkel is optimaal benut en 
er is zoveel te zien dat bezoekers ogen tekort 
komen. De vele souvenirs hangen aan de 
wand en zijn uitgestald op houten rekken 
en in glazen kasten: van pennenhouders en 
brillendozen tot kandelaren en sleutelhangers. 
Er zijn ook notitieboekjes, dozen voor 
enveloppes, scheerapparaten, tekstplankjes 
en wandelstokken. Op een dummy hangt een 
schattige groene kinderjurk, een creatie van 
een dochter van het paar. De wand rechtsvoor 
hangt vol met klokken in de vorm van de 
Surinaamse kaart met daarnaast zakhorloges 
aan kettingen. Vlak ernaast zijn de dozen te 
bewonderen die in verschillende vormen en 
maten zijn uitgesneden. Erg geschikt voor 
sieraden en andere kleine snuisterijen. En dan 
zijn er ook nog houten autootjes en ander 
speelgoed. Zeph's Woodcrafts is kortom dé 
winkel voor iedereen met hart voor hout en 
kwaliteit!
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€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-

Het perceel: Op Meerzorg aan de Zaagmolenweg, 5 
minuten van de Wijdenboschbrug, hebben wij voor 
een redelijke prijs dit perceel langs het water aan de 
Surinamerivier. Het perceel heeft een oppervlakte 
van 4382.33m² en staat tegenover Hotel Torarica. De 
omgeving: In de omgeving heb je van alles van super-
markten tot tankstations, scholen en apotheken.
De voorzieningen: Alle directe nutsvoorzieningen zijn 
aanwezig en de weg is een zandweg. Samenvatting: 
Dit terrein ligt op een mooie locatie langs de Surina-
merivier met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Commewijne  (P0397B9 - Zaagmolenweg)

Perceel opp. 4382.33m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Perceel is tegenover Torarica

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Perceel opp. 1896m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt aan de hernieuw- 
 de Oost-West verbinding
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy rechards
 8510812

Comm.(P0394B3–Oost-West verbinding 8b4)

€ 27.500,- | SRD 220.000,-

Perceel opp. 100ha
Titel grond Grondhuur en erfpacht
 beschikking tot 2032
Status Compleet schoon zandterrein  
 omrasterd incl. opstallen
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Dit veeteelt areaal bestaat uit  
 4 verschillende gedeelten,  
 compleet in cultuur
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 900m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp / opgehoogd
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Gated Community

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Leiding J8 (P0375B6 Wolfkreek 2)

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

Perceel opp. 1021m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Schelp/zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Comm.  (P0318B3 – Palm Village 314)

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

Perceel opp. 4,7644ha
Titel grond Grondhuur
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei

Bijzonderheden geschikt voor 
 landbouw en veeteelt

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493499

Commewijne (P0372B6-Tje Tje Weg)

€ 75.000,- | 600.000,-

Perceel opp. 403ha
Titel grond Eigendom
Status Bebost met eigen damweg
 naar terrein
Grondsoort Groot eigendomsterrein,
 gelegen in de direkte nabij-
heid van  Overbridge
Bijzonderheden Grenzende aan de
 Surinamerivier
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

€ 2.200.000,- | SRD 17.600.000,-

Perceel opp. 1351m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.  
 Altijd een lekkere wind.

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

€ 14.950,- | SRD 119.600,-
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Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Mooie hoek, weg is recent
 geasfalteerd

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. X7   (P0373B3 – Lust en Rust)

€ 26.500,- | SRD 212.000,-

Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats, in dienst van de gemeenschap!
Wanneer iemand u komt te ontvallen, komt er heel veel bij kijken. Zaken moeten in een heel korte tijd heel snel worden geregeld. Het 
Rooms Katholiek Bisdom biedt sinds 1840 begraaf-faciliteiten aan zijn volgelingen en momenteel is deze taak gedelegeerd aan de 
“Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats”. De dienstverlening is erop gericht, om complete en op maat gesneden uitvaarten
te verzorgen. Dus service volgens het zogeheten “One Stop Window”-principe, waarvan  klanten met een andere
geloofsovertuiging ook gebruik mogen maken.

Ons dienstenpakket ziet er als volgt uit:
Begraven op de R.K. Begraafplaats of een andere begraafplaats in Suriname en Cremeren bij één van de Crematoria
in Suriname. Wij verzorgen ook alle toebehoren en houden daarbij rekening met de bijzondere wensen van de
nabestaanden en overledene met betrekking tot: mortuarium, afleggers, doodskisten, aula & ontvangstruimte,
decoratie & bloemstukken, condoleanceregister, zangboeken, muziek, video & foto’s, opstellen en
distribueren van overlijdensberichten, tent boven het graf, urn en urnenwand, gedenksteen, catering,
uitvaartverzekering en transport per auto, koets, limousine voor familie, ook van en naar de luchthaven.

Bel ons of kom langs en vraag naar de mogelijkheden:
TEL: + 597 472185 (08.00 – 13.00 uur)
CEL: +597 8727874 - 8598743 - 8598523 (1x 24 uur) 
Schietbaanweg 35, Paramaribo
E-mail: info.rkbegraafplaats@gmail.com  /  rkheiligverbond@sr.net 
Website: www.rkbegraafplaatsparamaribo.com S
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Perceel opp. 1000m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Opgehoogde
 bouwrijpe kavel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord W2  (P0384B3–Brandmierstraat)

€ 72.500,- | SRD 580.000,-

Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Leuk eigendomskavel
 met een frontbreedte
 van 30.5m en diepte van 40m
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

€ 42.500,- | SRD 340.000,-

Perceel opp. 550m²
Titel grond Eigendom 
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble
 7106677

Comm. (P0382B3–Palmcannallaan)

€ 19.500,- | SRD 156.000,-

€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-

Dit prachtige terrein is zeer strategisch gelegen langs 
de Rijsdijkweg in het district Para. Wanneer u de 
Rijsdijk weg inrijdt vanaf de Indira Gandhiweg zult u 
opmerken dat deze omgeving zich kenmerkt door de 
hoog gelegen gronden met een zanderige bodemge-
steldheid; kortom zeer geschikt voor veehouderij en 
landbouw. Te Rijsdijk vindt u veel oude boerderijen 
waar men al menig jaar het ambacht uitoefent. Wan-
neer u precies 4.9 kilometer naar binnen rijdt vindt u 
de openbare school gelegen op een T-splitsing.

Para K14 (P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

Perceel opp. 18.88ha
Titel grond Grondhuur tot 2031, 
 landbouw & veeteelt
Status Laag wied, lage bossage
Grondsoort Zand / klei

Bijzonderheden Prachtige terrein gelegen tussen   
 twee geasfalteerde hoofdwegen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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Sutopia, net even anders!
“We zitten aan de rivier, dus zijn 
we even flexibel als het water.” Zo 
beschrijft eigenaar Marcel Hartendorp 
de flexibiliteit van Sutopia, een resort 
dat leuk moet blijven, ook voor de 
eigenaren. “Het gaat in feite om het 
genot dat wij ondergaan en willen delen 
met anderen.” Het oord valt niet op, dus 
je moet weten dat het er staat, ietwat 
verscholen langs de weg naar Peperpot 
in Commewijne. Na de officiële opening 
van het resort zal Sutopia zichtbaarder 
worden. Marcel Hartendorp die Sutopia 
samen met zijn partner Jenny Langguth 
bestiert, is in elk geval niet ontevreden 
over de periode waarin is proefgedraaid. 
“We mogen niet klagen.” 

Van Sutopia zou je kunnen zeggen dat het 
is geboren uit een passie die plotseling en 
onverbiddelijk heeft toegeslagen. Het koppel 
kwam in 2010 met vakantie naar Suriname. 
“Ik had altijd die prachtverhalen over dit land 
gehoord en ik wilde er graag naar toe. Ik 
vroeg dus aan mijn partner om onze volgende 
vakantie in Suriname door te brengen”, 
verklaart Marcel. Aldus geschiedde. Jenny was 
na lange tijd terug in haar geboorteland en 
genoot. Zo raakten zij beiden aan Suriname 
verslingerd. Het beviel Marcel zo goed dat hij 
niet lang daarna weer terug was in Suriname, 

deze keer op zoek naar een woonplek, liefst 
aan het water. Er waren opties in verschillende 
districten, maar ze kozen voor deze plek, 
langs de weg naar Peperpot, dicht bij het 
gelijknamige natuurpark.

Droom
“We hebben jarenlang in het onderwijs en 
bankwezen gewerkt, waren het hectische 
leven van Europa beu en besloten om onze 
droom te verwezenlijken en in Suriname te 
gaan wonen”, legt Marcel uit. ""Wij waren 
niet van plan een resort te beginnen, 
maar we vonden dit perceel met twaalf 
appartementen. Het zou zonde zijn om alles 
af te breken. Wij hebben ervoor gekozen 
om zes appartementen te renoveren, zes 
appartementen af te breken, en onze 
eigen kleine stulp op de eerste verdieping 
te bouwen. In totaal zijn er nu acht 
appartementen." Uiteindelijk werd het een 
omvangrijke klus waar ze vanaf 2012 flink aan 
hebben getrokken. “Ik moet eerlijk zeggen 
dat in eerste instantie mijn ogen groter 
waren dan mijn portemonnee”, lacht Marcel. 
De financiële realiteit leerde het koppel om 
eerst klein en daarna pas groot te denken. 
De bouw van de huisjes en de inrichting van 
het terrein werden in fasen uitgevoerd. Om 
het terrein te beschermen tegen de grilligheid 
van de rivier is een damwand opgetrokken. 

Eind mei 2017 was Sutopia voor meer dan 
90 procent gerealiseerd; de formele opening 
is in zicht. Ondertussen is proefgedraaid 
met verschillende gasten, onder wie een 
groep universiteitsstudenten. Ook is er een 
verjaardagsfeest gevierd. De reacties waren 
positief. 

Ideale samenleving
“Sutopia is een combinatie van Suriname 
en Utopia, het bouwen aan een ideale 
samenleving”, legt Marcel uit. “Onze 
doelstelling is dat wij met de bevolking van 
Commewijne voor de gasten gaan bouwen 
aan een ideaal verblijf in Suriname. Daarnaast 
streven wij er naar om de gast kennis te 
laten maken met de lokale bevolking. Wij 
hopen dat de gasten daardoor Suriname 
beter leren kennen en vooral Commewijne 
met de lokale gewoontes en attracties.” Maar 
zoals gezegd: Jenny en Marcel willen zelf ook 
genieten en daarom hebben ze Sutopia niet 
te groot gemaakt. Door de kleinschaligheid 
kunnen Marcel en Jenny het resort in 
redelijke rust draaien. De acht huisjes zijn 
van alle gemakken voorzien en er is een 
klein zwembad. Bezoekers hebben ook de 
beschikking over een vissteiger, een BBQ-spot 
en een hangmattoren. Vanuit je hangmat heb 
je prachtig uitzicht over de Surinamerivier; de 
toren is voor veel bezoekers favoriet. 
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Een super geschikte plek voor: overnachtingen,

relaxen, vissen, boottrips, fietsen, BBQ, feestjes,

excursies in Commewijne of Wildlife West

Suriname en nog veel meer…

Wij spelen in op al uw wensen!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Sutopia / Weg naar Peperpot 298 – Commewijne

www.sutopia.holiday / Jenny: +597 7552510

Marcel: +597 8692223 of +31 641995144

Excursies 
Sutopia verzorgt ook excursies voor de 
gasten. Daarin probeert dit oord zich te 
onderscheiden: er  zijn fietstochten door 
het district dat zich daar goed voor leent, 
maar ook vistrips met de ruime boot van het 
oord. Er zijn ook tours naar bestemmingen 
verder weg, vertelt Marcel. “We hebben 
niet alleen trips voor jonge avonturiers. Wij 
verzorgen ook excursies voor kinderen en 
voor de ouderen. Ook zij moeten kunnen 
ervaren hoe mooi Suriname en Commewijne 
zijn." Hij is dankbaar dat hij dat kan doen in 
samenwerking met Dion Coutinho, een gids 
met jarenlange ervaring die al vele toeristen 
heeft laten genieten van het rijke wildlife van 
Suriname. “Standaardtours doen wij natuurlijk 
ook, maar het is onze kracht om net even 
anders te zijn dan de overige touroperators. 
Wij leveren maatwerk”, zegt Marcel lachend. 
Het komt erop neer dat bij Sutopia in feite 
bijna alles mogelijk is, zolang het leuk blijft 
voor gasten en uitbaters. 
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Gum Air N.V. | Doekhieweg 03, Zorg en Hoop Airport | Paramaribo / Suriname 
E: info@gumair.com | P: (597) 49 87 60 or (597) 43 20 57 | F: (597) 49 17 40 

For reservations to Guyana: (597) 43 38 30
Office hours: Monday - Friday: 07.30 - 16.00 | Saturday: 07.30 - 12.00 | Sunday: closed

Fly to Guyana with Gum Air
We operate daily flights between

Paramaribo and Georgetown – Guyana
in partnership with Trans Guyana Airways
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Perceel opp. 690,42m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Perceel opp. 8356m²
Titel grond Grondhuur
Status Wied/bos
Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig
 gelegen te Groningen
 nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 40.000,- | SRD 320.000,-

Perceel opp. 1005m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

 Comm. (P0399B6 - Palm Village 237)

€ 42.500,- | SRD 340.000,-

€ 140.000,- | SRD 1.120.000,-

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goud-
kust van Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk. 
Surgoed heeft 6 terreinen te koop in deze prachtige 
omgeving. De USP (unique selling proposition) zijn 
onder andere het feit dat deze terreinen compleet 
bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden 
en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds ge-
maakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoei-
ing. de terreinen liggen rond de 70m.

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 1300m²
Titel grond Eigendom
Status Volledig opgehoogd en gemaaid,
 bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Pracht perceel langs    
 de Surinamerivier met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 733m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

€ 92.500,- | SRD 740.000,-

Gelegen te Uitvlugt in een van de meeste gewilde 
wijken ligt deze prachtige hoekkavel; totaal 2 percelen 
naast elkaar met een totale oppervlakte van 700m². 
Het gehele terrein heeft reeds schuttingen, is ontbost 
en gelegen op een hoek aan twee geasfalteerde stra-
ten. De kenners weten het al, dit terrein ligt zeer goed 
gesitueerd in hartje Uitvlugt in de nabijheid van directe 
uitvalswegen naar alle voorzieningen en plekken.
Alle directe nutsvoorzieningen zijn aanwezig bij dit 
terrein, scholen, malls en supermarkten zijn op directe 
loopafstand te vinden.

Uitvlugt M6 (P0396B6 - Onoribolaan hk Osembolaan)

Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtige hoekkavel om uw
 droomhuis op te bouwen hartje   
 Uitvlugt

Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497

Perceel opp. 9150m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen zand grond
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig perceel met
 loofbomen langs de
 Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,- | SRD 960.000,-
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Perceel opp. 2157m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder   
straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Drukke weg

Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497

Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

Perceel opp. 675m²

Titel grond Grondhuur

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Hoek perceel

Contact info Surgoed Makelaardij

 Tel.: 493497

Morgenstond (P0379B6-Katoen Fowroestraat)

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

Perceel opp. 2.364,90 m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Hooggelegen zandgrond
 te Para
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

€ 57.500,- | SRD 460.000,-

Perceel opp. 1600m²
Titel grond Erfpacht
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Beach front

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

€ 170.000,- | SRD 1.366.000,-

Perceel opp. 500.67m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Prachtig perceel
 te Palm Grove
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng   
 7176125

 Comm.  (P0387B6 - Palm Grove 47)

€ 17.000,- | SRD 136.000,-

Perceel opp. 1600 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bouwrijp

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

€ 89.000,- | SRD 712.000,-

€ 1.150.000,- | SRD 9.200.000,-

Investeren als ondernemer moet je doen in de slechte 
tijden; het inkopen van percelen en terreinen voor ver-
dere ontwikkeling doe je als de verkoopmarkt aan de 
bodem zit. Dit grote terrein is vanwege zijn ligging en 
afmeting ideaal voor ontwikkelaars. Voor nog geen € 
8,- per m² kunt u eigenaar worden van een terrein dat 
grenst aan de Gobajolaan te Vredenburg en ontsloten 
wordt door de Para en Makka kreek. Plannen voor 
woon en leefontwikkeling van dit terrein waren reeds 
gemaakt, echter momenteel on hold.

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

erceel opp. 14.6ha
Titel grond Eigendom
Status Hoog zandgrond
Grondsoort Zand/klei/schelp
Bijzonderheden Groot eigendomsterrein
 grenzend aan Parakreek en   
Makkakreek

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 661 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Gesloten riolering,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

€ 23.000,- | SRD 184.000,-
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Perceel opp. 401m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Bouwkavel in gated
 community met zwembad  
 faciliteit
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Ringweg O1 (P0391B6 - Chiragally 307)

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Perceel opp. 456m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Ruime bouwkavel omgeving  
 Kwatta ter hoogte van de  
 Tweede rijweg
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

 Kwatta M3 (P0390B6 – Whilhelminasburgweg)

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Perceel opp. 8 ha 

Titel grond Grondhuur

Status 

Grondsoort Klei

Bijzonderheden Toeristische en recreatie  

 doeleinden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

€50.000,- | SRD 220.000,-

Perceel opp. 501m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Een scherp afgeprijsd
 perceel te Palm Grove
 voor slechts EUR16.500,-
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Comm. (P0388B3 – Palm Grove 48)

€ 16.500,- | SRD 132.000,-

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

Op zo een 5 minuten afstand van de Highway en 
Latour vindt u langs de Sir Winston Churchilweg een 
verkavelingsproject. Deze kunt u ook bereiken via de 
Putcherweg. Deze hoekkavel heeft een oppervlakte 
van 585m² met een frontbreedte van 20M en een 
diepte van 25M. Vanuit de kavel is er een prachtig 
uitzicht op de Surinamerivier. Alle wegen zijn betegeld, 
straatverlichting is aanwezig en alle nutsvoorzieningen 
zijn gerealiseerd. De kavel is bestemd voor bebouwing 
en bewoning en heeft als titel eigendom.

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

Perceel opp. 585m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 207.000,- | SRD 1.656.000,-

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze ka-
vel te koop. Peace valley is een semi gesloten project 
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment 
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en 
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt 
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saamho-
righeid overheerst. Kortom een prachtlocatie om uw 
droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. Deze 
kavel heeft een oppervlakte van 1359m², is reeds op-
gehoogd en heeft een aangelegde inrit. Zowel aan de 
linker- als achterzijde is er reeds een stenen schutting.

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)

Adres Awaralaan
Perceel opp. 1359m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd terrein met kokers aan de  
 voorzijde en linker- en achter schutting
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt in een semi gesloten   
 project
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Prachtige bouwkavel gelegen  
 langs geasfalteerde weg en  
 met 2 zijde schutting
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord V1 (P0395B6-Grapefruitstraat 465)

€ 32.500,- | SRD 260.000,-
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Zaagmolen Ansoe viert jubileum: 
60 jaar hout en houtproducten

van goede kwaliteit

Meerzorg, 1956. Drie ondernemende 
broers gaan in zaken. Naast 
Cinema Ansoe en Bakkerij Ansoe 
managen de gebroeders Baldew ook 
Aannemersbedrijf Ansoe en de Nieuwe 
Houtonderneming Ansoe NV, die 
bestaat uit een eigen bosexploitatie 
en een zagerij. De Baldews noemen de 
bedrijven naar hun vestigingsplaats: 
Ansoe is Sranantongo voor Meerzorg. 

Van alle familiebedrijven heeft alleen Nieuwe 
Houtonderneming Ansoe NV de turbulente 
Surinaamse geschiedenis glansrijk overleefd. 
In juli 2017 viert 'Ansoe' zijn zestigste 
verjaardag! “Het bedrijf staat officieel 
geregistreerd sinds juli 1957”, zegt Radjen 

Baldew, de huisarts die sinds 1995 samen 
met zijn broer Lloyd Baldew de scepter 
zwaait bij het bedrijf. Radjen, zoon van 
Bhagwatpersad Baldew, vertelt enthousiast 
over de oorsprong en ontwikkeling van de 
familie-ondernemingen. Na de oprichting 
groeiden die goed; eind jaren zestig 
bereikten ze hun piek. “De bedrijven 
produceerden op volle kracht”, benadrukt 
Baldew. Het tij keerde toen bekend werd 
dat Suriname onafhankelijk zou worden. 
Een groot deel van de bevolking, onder 
wie ook medewerkers van de gebroeders 
Baldew, twijfelde over het welslagen van de 
onafhankelijkheid en vertrok naar Nederland. 
“Sommige mensen raakten in hun hoofd 
gebruyeerd, net als nu.” 

Toeval
Vanaf eind jaren zeventig is Ansoe NV 
doorgegaan als bosexploitatie en zagerij. 
De andere activiteiten werden afgestoten. 
“Gezien de omstandigheden rond de 
onafhankelijkheid moesten wij een richting 
kiezen", legt de Ansoe directeur uit. In 
die periode kwam Zaagmolen Toeval in 
Paramaribo ook onder het beheer van Ansoe 
NV. Daardoor kon de bosexploitatie aan twee 
houtzagerijen haar producten kwijt. In de 
jaren tachtig was er geen sprake meer van 
groei en ontwikkeling. De bosexploitatie was 
de levenslijn van het bedrijf, maar door de 
binnenlandse oorlog in 1986 kon er geen 
rondhout worden aangevoerd.
De zagerij te Meerzorg was gedwongen om 
anderhalf jaar de deuren gesloten te houden. 
Van 1991 tot 1997 werd de houtzagerij in de 
stad opgeknapt. Daarna werd de aandacht 
gericht op het bedrijf in Commewijne. “Alle 
beschikbare machines werden operationeel 
gemaakt en er is vooral aan interne 
reorganisatie gedaan. Hierdoor werd ook 
een behoorlijke productie gerealiseerd." De 
opleving in de bedrijfsvoering kreeg vanaf 
het jaar 2000 nog meer vorm. Ansoe heeft 
vanaf eind jaren negentig flink geïnvesteerd 
in diversificatie van de productie.
Het timmerbedrijf werd gereactiveerd en 
er is gewerkt aan waardetoevoeging van 
de producten. Vanaf het jaar 2000 droogt 
het bedrijf zelf zijn hout in een eigen oven; 



ook het onderhoud van de kettingzagen, 
elektrische motoren en rollend materieel 
geschiedt binnenshuis. De motivatie 
van de medewerkers is gegroeid door 
managementtrainingen en bezoek aan andere 
bedrijven. 

NATIN
Aan het begin van dit millennium opende 
Ansoe de deuren voor Nederlandse stagiaires 
uit Arnhem en Wageningen. In totaal hebben 
17 studenten Bosbouwkunde stage gelopen bij 
Ansoe NV. “Op een gegeven moment hebben 
wij een switch gemaakt naar lokale studenten 
van het NATIN, het Natuurtechnisch Instituut. 
Wij zijn actief bezig met het onderwijs en 
om onze bedrijfsvoering steeds efficiënter te 
maken, hebben wij samen met de NATIN-
studenten veel hulpmachines gemaakt.” 
Volgens Baldew zit de kracht van het bedrijf 
in het eigen machinepark: hoe completer 
dat is, hoe minder je hoeft uit te besteden. 
“Wij hebben hier een duidelijke onderwijs- 
en ontwikkelingstaak, naar buiten toe en 
naar onszelf toe. Vanwege de groei die het 
NATIN doormaakte, was er een gebrek aan 
stageplekken. Die opleiding is in 25 jaar 
uitgegroeid van 400 naar 3000 leerlingen! 
Het NATIN-onderwijs is van groot belang 
voor de houtsector, vooral op het gebied 
van werktuigbouwkunde, bosbouw en 
elektro. Werktuigbouw is de levenslijn van de 
houtindustrie”, zegt de Ansoedirecteur. 

Export
In de afgelopen 17 jaar is de productie van 
het bedrijf niet veel veranderd. De focus is wel 
afwisselend gericht op de buitenlandse markt 
en de Surinaamse. “We exporteren marginaal, 
maar wel constant. Door het verslechteren 

van de economie, hebben wij onze aandacht 
opnieuw gericht op de internationale markt. 
Door wanbeleid van de regering is de 
bevolking sterk verarmd, waardoor onze 
producten minder goed verkopen.” Er wordt 
voornamelijk gezaagd, geschaafd en gedroogd 
hout geëxporteerd om de levensduur van het 
bedrijf te garanderen. “Lokaal lukt dat echt 
niet”, zegt Baldew spijtig.  “De afgelopen 
twaalf tot 15 jaar hebben Surinaamse 
collegabedrijven veel schade geleden, of 
ze zijn kapot gegaan aan de oneerlijke 
concurrentie van de Chinese houtmarkten.” 
Zestig jaar na de oprichting door 
Bhagwatpersad Baldew is de houtonderneming 
nog altijd springlevend. Door inventieve 
reorganisatie heeft dit dynamische bedrijf nog 
altijd bestaansrecht. De 22 personeelsleden 
zijn dagelijks aan het werk in de loodsen of 

op kantoor. Het bedrijf verwerkt Gele Kabbes, 
Pisie, Gronfolo, Kopie, Basralocus en Wana, 
houtsoorten die uitermate geschikt zijn om 
meubels mee te maken. Het meeste hout 
is afkomstig uit de eigen concessie in het 
Mapanegebied en Marowijne, maar ook bij 
derden wordt hout ingekocht.
De constante kwaliteit van Ansoe is bekend 
tot ver buiten de grenzen van Suriname: 
de klanten komen uit alle windstreken. 
“Van Cayenne en Nickerie tot Japan en 
de Verenigde Staten van Amerika”, zegt 
Radjen Baldew zelfverzekerd. Hij heeft de 
ondernemingslust van zijn familie succesvol 
weten te combineren met zijn eigen zakelijke 
en technische oriëntatie en inzicht in de 
bosbouw en werktuigbouwkunde. Onder zijn 
leiding kan het houtbedrijf op weg naar de 
volgende mijlpaal!
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Traditionele houten volkswoningen, hun 
geschiedenis en bewoners staan centraal 
in het boek 'Zinkplaat en planken', dat 
eind mei 2017 is uitgebracht door LM 
Publishers. De verhalen en foto's in deze 
uitgave zijn van de hand van grafisch 
ontwerper Wim Verboven. Hij geeft onze 
lezers een indruk van het boek en de 
manier waarop dit tot stand kwam. 

Mijn kennismaking met Suriname was als 
dienstplichtige in 1965. Na een bootreis van 
21 dagen kwamen we aan in Paramaribo. 
Op de KNSM-steiger werden wij muzikaal 
verwelkomd door de militaire kapel, met de 
skyline van Paramaribo als decor. De hoogste 
gebouwen waren de kathedraal, het torentje 
van Financiën en de Hakrinbank. Voor ons 
‘jantjes’ was alles nieuw en verrassend. 
Niemand had een beeld van wat ons te 
wachten stond. 

In het jaar dat volgde maakte ik zoveel 
mogelijk foto’s, met een rolfilmcamera met 
twaalf zwart-wit-opnames per filmpje. Dus je 
was selectief en secuur met de keuze van het 
onderwerp. Op straat sprak ik mensen aan 
en vroeg toestemming een portret te maken. 
Twee dames in koto wilden graag poseren 
en vertelden over de betekenis van hun 

prachtige kleding. Beiden droegen een kunstig 
gebonden angisa, de ene oto baka, de ander 
paw tere. Deze foto’s zijn nu te zien in het 
Koto Museum van Christine van Russel-Henar.

Straatbeeld
De foto’s van de houten woningen uit die 
periode waren het begin van een uitgebreide 
collectie. Het stadsbeeld werd bepaald door 
een unieke architectuur. In het oude centrum 
stonden - verblindend wit - de monumentale 
houten overheidsgebouwen. Aan weerszijden 
van de brede straten stonden hoge 
koningspalmen of mahoniebomen. 
Er was weinig verkeer, van files en 
parkeerproblemen was geen sprake. En er 
waren nog veel zandwegen. 
Buiten het centrum lagen volkswijken 
als Frimangron en Abrabroki. Hier vond 
je een ander soort monumentjes, geen 
statige panden maar kleine unieke houten 
woningen. Erven vol leven en drukte. De 
oudste van deze woningen waren met veel 
zorg en vakmanschap gebouwd, vaak door 
timmerlieden die hun ambacht hadden geleerd 
op de plantages. 
Inmiddels is het straatbeeld sterk veranderd. 
Steeds meer markante houten pandjes 
verdwijnen door verval, brand of sloop. Op 
de lege plekken verrijzen hoge betonnen 

gebouwen, vaak super- of bouwmarkten, 
appartementen of magazijnen. Het sociale 
leven raakt verstoord door willekeurige 
commerciële projecten binnen een 
woongebied te ontwikkelen. 

Verhalen en herinneringen
Met het verdwijnen van deze huisjes gaat ook 
een stuk geschiedenis verloren. De verhalen 
en herinneringen van vele generaties hebben 
geen plek meer. Alleen de laatste bewoners 
kunnen nog vertellen hoe hun ouders, 
grootouders en overgrootouders leefden op 
het erf waar zij nu wonen. 

Gordon is een van hen, hij woont in het 
huisje dat zijn overgrootvader heeft gebouwd 
aan de Bamboelaan, nu Mahonylaan. Zijn 
overgrootmoeder plantte er een manja die 
zij voor een halve cent had gekocht. Nu, 
ruim negentig jaar later, staat er aan de 
straatkant een klein tafeltje met rijpe geplukte 
titeimanja’s in mooie hoopjes van vijf. Hij kan 
nog vertellen dat in 1938 de erfkraan werd 
aangesloten en de waterput buiten gebruik 
werd gesteld.

Mevrouw Hortance aan de Pontewerfstraat, 
nu Anton de Komstraat, zit in haar 
schommelstoel achter de houten shutters. 

Zinkplaat en planken

Het verdwijnen van de houten 
volkswoning in Paramaribo

ISBN 978-94-6022-372-3
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Het gaat hier niet om de grote koloniale panden in het historisch  

centrum van Paramaribo die zijn geplaatst op de Werelderfgoedlijst  

van de Unesco. Het gaat hier juist om de unieke kleine monumentjes,  

de traditionele houten woningen in de volkswijken, die lange tijd het  

karakter van de stad hebben bepaald. 

Ieder jaar verdwijnen er weer meer van deze karakteristieke huisjes  

door verval, brand of sloop en maken plaats voor hoge gebouwen van  

beton en glas. Ondanks de slechte woonomstandigheden zijn de 

bewoners trots op hun huis dat vaak gebouwd is door hun grootvader  

of overgrootvader. Ze zijn verbonden met het erf waar zij en vele 

generaties zijn opgegroeid.

Met het verdwijnen van deze woningen gaan ook de verhalen en 

herinneringen verloren. Deze geven een beeld van het gezinsleven en 

sociale leven op de erven. Een aantal van deze verhalen is opgenomen  

in dit boek.

Er wordt ingegaan op de geschiedenis, de architectuur en de boedel-

problematiek die vaak de oorzaak is van de slechte staat van onderhoud.

Er zijn gedichten opgenomen van Surinaamse dichters die een  

bijzonder beeld geven van het leven op de erven in de oude binnenstad  

en de volkswijken.

Wim Verboven (Utrecht, 1944) is grafisch ontwerper. Hij was lange tijd 

verbonden aan het Amsterdamse ontwerpbureau Total Design. 

De eerste kennismaking met Suriname was als dienstplichtige in 1965. 

Sinds 2000 bezoekt hij met zijn vrouw Carry-Ann jaarlijks Paramaribo  

en fotografeert het verval van de traditionele architectuur.
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Wij verzorgen:
Doordeweekse maaltijdservice: van maandag t/m vrijdag tussen

12.30u en 1400u levering van gevarieerde Surinaamse maaltijden in 
Paramaribo en Meerzorg, Commewijne aan huis of  op de werkplek.

Catering: tortilla’s, pizzabroden, salades en diverse andere hapjes, snacks
en maaltijden voor vergaderingen, recepties, get-togethers en diners.
Indien gewenst stemmen wij onze gerechten af  op uw dieetwensen.

Onze Healthy Food Koks zijn speciaal opgeleid om heerlijke,
gezonde maaltijden voor u te bereiden!

Heerlijk gezond!

Volg ons, bekijk
ons menu en bestel via: 

597 8669688
alafahealthyfood@gmail.com

Leysweg 6, Paramaribo, Suriname
www.alafahealthyfood.com

Het huis met een bovenverdieping en een 
zolder is van begin negentienhonderd. Het 
is haar geboortehuis. Achter op het erf was 
een stenen broodbakoven. ‘s Morgens vroeg 
werden de broden aan de voorkant verkocht. 
Als kind moest ze de straat vegen voordat ze 
naar school ging.

Triest is het verhaal van mevrouw Refos. Bij 
mijn eerste bezoek trof ik haar in een statig 
huis met twee etages en een mooie erker. 
Op het diepe erf met fruitbomen renden vijf 
honden rond. Een jaar later was het dak 
zo vervallen dat de hele bovenverdieping 
afgebroken moest worden. Ook de zijgevel 
en overdekte buitentrap hadden het begeven. 
Boedelproblemen waren de oorzaak van 
achterstallig onderhoud en verval. Het huis 
werd onbewoonbaar. Bij regen was er binnen 

geen droge plek te vinden. Ook dit pand 
verdwijnt met alle herinneringen van de 
generaties die hier geleefd hebben.

Archief
De houten volkswoningen zijn niet enkel 
huisjes die samen het straatbeeld vormen. 
Ze koesteren een archief van sociale en 
culturele geschiedenis. Geen archief van 
tastbare documenten, ook geen archief dat 
gedigitaliseerd kan worden en voor ieder 
toegankelijk is.

Maar in en rond deze woningen ervaar je wat 
generaties bewoners hebben meegemaakt en 
doorstaan. Het is de geschiedenis van het volk 
en die is heel anders dan de geschiedenis van 
de elite, die beklemmend voelbaar is in de 
koloniale panden.

In ruim 50 jaar heb ik veel foto's gemaakt, 
veel bewoners gesproken en veel verhalen 
opgetekend. Nu heb ik een selectie gemaakt 
van ruim honderd van deze huisjes en 
het relaas van de bewoners. Zo is het 
boek Zinkplaat en planken ontstaan. Er 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
de geschiedenis, de architectuur, de 
boedelproblematiek en de herkomst van de 
straatnamen. Het is mijn hoop dat dit boek zal 
bijdragen aan het besef dat deze bijzondere 
monumentjes van grote historische waarde 
zijn.

Wim Verboven

ISBN 978-94-6022-372-3
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Het gaat hier niet om de grote koloniale panden in het historisch  

centrum van Paramaribo die zijn geplaatst op de Werelderfgoedlijst  

van de Unesco. Het gaat hier juist om de unieke kleine monumentjes,  

de traditionele houten woningen in de volkswijken, die lange tijd het  

karakter van de stad hebben bepaald. 

Ieder jaar verdwijnen er weer meer van deze karakteristieke huisjes  

door verval, brand of sloop en maken plaats voor hoge gebouwen van  

beton en glas. Ondanks de slechte woonomstandigheden zijn de 

bewoners trots op hun huis dat vaak gebouwd is door hun grootvader  

of overgrootvader. Ze zijn verbonden met het erf waar zij en vele 

generaties zijn opgegroeid.

Met het verdwijnen van deze woningen gaan ook de verhalen en 

herinneringen verloren. Deze geven een beeld van het gezinsleven en 

sociale leven op de erven. Een aantal van deze verhalen is opgenomen  

in dit boek.

Er wordt ingegaan op de geschiedenis, de architectuur en de boedel-

problematiek die vaak de oorzaak is van de slechte staat van onderhoud.

Er zijn gedichten opgenomen van Surinaamse dichters die een  

bijzonder beeld geven van het leven op de erven in de oude binnenstad  

en de volkswijken.

Wim Verboven (Utrecht, 1944) is grafisch ontwerper. Hij was lange tijd 

verbonden aan het Amsterdamse ontwerpbureau Total Design. 

De eerste kennismaking met Suriname was als dienstplichtige in 1965. 

Sinds 2000 bezoekt hij met zijn vrouw Carry-Ann jaarlijks Paramaribo  

en fotografeert het verval van de traditionele architectuur.
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 40m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

€ 550,- | SRD 4.400,-

Soort object Hoogbouw-appartement
Bebouwd opp. 352 m2
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 +1
Airco’s 2
Extra’s Niets
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Diefijzer 
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Uitvlugt  H0248B6- Srikisoonweg 11

€ 400,- | SRD 3.200,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/
kabel tv
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Gemeubileerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Uitvlugt L5 (H0202B6–Pramakalaan 12)

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Minimaal
Extra’s  
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Kasabaholo (H0236B3 - Boesikreestraat 35)

€ 225,- | SRD 1.800,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Warm water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Een 1eenpersoons
 gemeubileerd 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Uitvlugt K7(H0222B3–Maanbloemstraat 6)

€ 300,- | SRD 2.400,-

€ 1.750,- | SRD 14.000,-

Bij binnenkomst heb je het gevoel dat je met vakantie 
bent en lekker van alle gemakken kunt genieten. De 
materialen waarmee de woning is gebouwd zijn van 
zeer goede kwaliteit, de stenen woning heeft van 
buiten een warme, roodbruine kleur. Het pand ligt 50 
tot 60cm boven straatniveau.
Uitvlugt staat bekend als een fijne leefomgeving, u 
vindt in de directe omgeving scholen, bussen, restau-
rants, winkels, diverse overheids-gebouwen en tal van 
voorzieningen. De toegangswegen naar deze woning 
zijn alle in goede staat.

Uitvlugt N6 (H0246B6 - Van Drimmelenlaan 26)

Soort object luxe villa
Bebouwd opp. 220m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water / telefoon /  
 internet / alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden De woning is met zorg gebouwd;  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497  
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

$ 1.350,- | SRD 10.800,-

Deze bungalow is geheel opgetrokken in steen. Het 
pand en de inboedel zijn gloednieuw. De woning staat 
op een hoekperceel, heeft een Italiaans dak en een 
garage voor twee auto’s. Het terrein is volledig be-
straat en omrasterd. Noord staat bekend als een fijne 
leefomgeving, u vindt in de directe omgeving scholen, 
bussen, restaurants, winkels, diverse overheids-gebou-
wen en tal van voorzieningen. Deze woning is voorzien 
van 3-fasenstroom, 110 en 220 volt, warm en koud 
water en een alarmsysteem.

Noord U1 (H0247B6 – Gneistraat 4)

Soort object Bungalow
Bebouwd opp. 180m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water/telefoon/  
 internet/alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouwwoning 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812
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Bij het in verkoop nemen van uw vastgoed:
•	 Intakegesprek,	het	beoordelen	van	uw	object
•	 Een	indicatieve	waardebepaling	
•	 Verzamelen	van	de	juiste	documenten
•	 Checken	van	de	eigendomssituatie
•	 Adverteren	van	uw	object	in	krant	en	op	de	website	www.surgoed.com

Verkoopproces Suriname:
•	 Het	ontvangen	van	aspirant-kopers
•	 Onderhandelen	met	aspirant-kopers
•	 Begeleiden	van	het	notaristraject
•	 Zorgdragen	voor	betaling	van	de	gelden

Advies en bijstand bij bestaand vastgoed:
•	 Oplossen	boedelzaken
•	 Overnemen	onverdeelde	boedelaandelen
•	 Verkoop	en	verhuur	van	woningen	en	percelen
•	 Opvragen	uittreksels	en	kadastrale	onderzoeken
•	 Taxaties	en	waardebepalingen
•	 Achterhalen	locaties	percelen
•	 Maken	perceelkaarten	en	uitmetingen
•	 Technisch,	administratief	en	commercieel	beheer	van	uw	object
•	 Verzekeren	van	uw	object

WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN? 

Neem vrijblijvend contact op voor een 
kennismakingsgesprek:
Henry Tjoe Nij (Zaakwaarnemer	Nederland)
+31(0)628319201	|	henry@surgoed.com

Kantoor Suriname:
Kernkampweg	13
T	(+597)	493497	-	531735
Info@surgoed.com	|	www.surgoed.com

Surgoed Nederland, uw vastgoed al 10 jaar in vertrouwde handen!

YOUR ALUMINIUM 
PROFESSIONALS!!

Harmony and perfection are realised with love

Verlengde Gemenelandsweg 143 
info@alupro-suriname.com
Tel: 490642



www.surgoed.com

Surgoed House, Home & Lifestyle

HUUROBJECTEN

54

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 180m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet, alarm
Status Half gemeubileerd
Bijzonderheden Prachtige woning voorzien  
 van alle gemakken met
 leuke tuin
Contact info Surgoed Makelaardij
  Tel.: 493497

Commewijne A12 (H0139B6 – Palm Grove 138)

$ 800,- | SRD 6.400,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s 3
Extra’s Alarm, warm water, wifi,  
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Gelegen achter de
 Amerikaanse Ambassade
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Noord (H0250B9-Pierkoetoestraat 7a)

€ 900,- | SRD 7.200,- 

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 175m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s  Geen
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Bedrijfspand aan de overkant  
 van de openbare school
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Welgelegen J4 (H0225B6–Welgelegenstraat 36)

$ 350,- | SRD 2.800,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 475m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica L15 (H0215B6–Hare Krishnaweg)

€ 1.250,- | SRD 10.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 80m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s None
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305 )

€ 175,- | SRD 1.400,-

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

en pracht van een huurobject gesitueerd op een 
perceel van 640m². De bebouwde oppervlakte is ruim 
275m². Deze laagbouwwoning heeft een inpandige 
garage die ruimte biedt aan twee auto’s. Het pand 
telt verder drie slaapkamers waaronder een master-
bedroom met eigen douche/toilet en inloopkast. De 
twee andere slaapkamers delen een douche en toilet. 
Het hang- en sluitwerk en sanitair zijn kundig, netjes 
en met kwaliteitsmaterialen aangebracht. De ruime 
woonkamer kijkt uit op een leuke entree.

Morgenstond W1 (H0243B6 - Kawfoetoeboistraat)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 275m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Nieuw bouw woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 1.500,- | SRD 12.000,-

Deze laagbouwwoning bevindt zich in één van de 
goed gesitueerde wijken van Paramaribo Noord. Deze 
woning bevindt zich precies achter de Anton Drag-
tenweg en is slechts 10 minuten verwijderd van de 
binnenstad. Op loopafstand heeft u restaurants en 
supermarkten. Via de Anton Dragtenweg slaat u links 
af in de Commissaris Roblesweg en wanneer u in de 
eerste zijstraat rechts afslaat, bent u gelijk in de Sun-
parklaan. De woning staat op een perceel van 656m² 
en heeft een bouwoppervlakte van 250m².

Geyersvlijt W2(H0208B6–Sunparklaan 9)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3/4
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/  
 kabel
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Luxe laagbouwwoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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Soort object Loods
Bebouwd opp. 420m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 2
Airco’s Minimaal
Extra’s Internet
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Loods te huur
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Kwatta (H0237B3 - Munderweg 41)

$ 1.850,- | SRD 14.800,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Casco horeca-units
Status  
Bijzonderheden Horeca-units
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Centrum S5 (H0180B6–Van Roseveltkade)

$ 3.000,- | SRD 24.000,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 8
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s 3-fase stroomaansluiting,  
 internet en alarm
Status N.v.t.
Bijzonderheden Mogelijkheid verdiepingen  
 afzonderlijk te huren
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Centrum P6 (H0124B9–Neeltje van Ravenswaaijstraat 12)

$ 4.000,- | SRD 36.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 130m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Extra’s
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Huurobject op een terrein
 van 1700m² 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble - 7106677

Menckenbergproject G5 (H0242B3-Menckenbergstr. 2D)

$ 1.000,- | SRD 8.000,-

Soort object Hoogbouw loods
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 4
Airco’s  
Extra’s  
Status  
Bijzonderheden Direct te betrekken
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble 
 7106677

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

$ 3.250,- | SRD 26.000,-

Als makelaar kom je tijdens je loopbaan verschillende 
objecten tegen waarvan er altijd één is dat niet alleen 
zich zelf verkoopt maar ook de reden is waarom je 
het vak ambieert. Dit is een object waarop u verliefd 
zult raken. Mon Plaisir heeft geen aankondiging nodig 
doch is het vermeldenswaardig dat het object gelegen 
is in het hart van deze bruisende wijk. De eigenaar 
heeft tezamen met een in huis architect zorgvuldig de 
verschillende materialen uitgekozen en ingericht.

Noord U3  (H0227B6 – Galileistraat)

Soort object Splitlevel
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Gemeubileerde splitlevel   
 woning te Mon Plaisir
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 2.250,- | SRD 18.000,-

Als makelaar kom je tijdens je loopbaan verschillende 
objecten tegen waarvan er altijd één is dat niet alleen 
zich zelf verkoopt maar ook de reden is waarom je 
het vak ambieert. Dit is een object waarop u verliefd 
zult raken. Mon Plaisir heeft geen aankondiging nodig 
doch is het vermeldenswaardig dat het object gelegen 
is in het hart van deze bruisende wijk. De eigenaar 
heeft tezamen met een in huis architect zorgvuldig de 
verschillende materialen uitgekozen en ingericht.

 Noord (H0094B3 - Confidentieel)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 600m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm, diefijzer
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812
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De SPSB is de motor achter
sociale woningbouw

Het sociale-woningbouwprogramma van 
de regering zit reeds geruime tijd in het 
slop. Na een stormachtig begin op vooral 
Hanna’s Lust raakte het programma 
door verschillende oorzaken, maar 
vooral door geldgebrek, steeds meer in 
het verdomhoekje. Het tij lijkt echter 
te keren, vooral door een lening die de 
Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in 
China heeft weten los te peuteren voor 
het opzetten van 700 woningen. “We 
willen nog dit jaar starten", zegt SPSB-
directeur Ginmardo Kromosoeto. De 
woningen zullen worden opgezet door 
Dalian, een onderneming die reeds jaren 
actief is in de Surinaamse infrastructuur.

Bankdirecteur Ginmardo Kromosoeto is 
enthousiast over het nieuwe project. “De 
locaties waar gebouwd moet worden, zijn 
reeds geïdentificeerd. We denken aan 
woonconcentraties op verschillende plekken 
die niet kleiner zullen zijn dan 150 woningen.” 
In het verleden heeft het gebrek aan 
beschikbare bouwgrond de overheid parten 
gespeel bij het op gang brengen van de 

woningbouw, maar volgens Kromosoeto is dit 
huiswerk nu vooraf gedaan. Wat de locaties 
zijn, wil hij niet prijsgeven, vooral omdat dat 
een kwestie is die de regering vaststelt. 

Beheerder
De SPSB is beheerder van het overheidsfonds 
dat onder meer de bouw financierde van de 
- reeds bewoonde - huizen voor mensen met 
lage inkomens te Richelieu (Commewijne) en 
Oldenburg (nabij de Ringweg). Deze projecten 
zijn gerealiseerd door Dalian International. 
“Zo is het contact tussen de bank en Dalian 
ontstaan”, legt Kromosoeto uit.
Voor de uitvoering van het bekende 
wegenbouwproject (met een wegstrekking 
van 70 kilometer) had het Chinese bedrijf 
gebruikgemaakt van financiering door zijn 
huisbankier, de ICDC in China. In de recente 
zoektocht naar financiering van sociale 
woningbouw vonden de SPSB, ICDC en 
Dalian elkaar in dit nieuwe project. Met de 
ervaring uit de eerdere samenwerking ziet de 
bankdirecteur geen beren op de weg. “We 
hebben ondertussen een relatie met elkaar 
opgebouwd.” 

Soepel
Kromosoeto geeft aan dat het gaat om een 
15-jarige lening tegen een rente van 4,6%, 
waarbij de eerste drie jaar slechts de rente 
zal worden betaald. De woningen moeten er 
binnen drie jaar staan. Direct na de oplevering 
moeten de aflossingen dus beginnen. De 
bankdirecteur geeft aan dat de woningen 
gemiddeld niet meer dan 25.000 US-dollar 
per stuk zullen kosten. Een eenvoudige 
rekensom leert dat er dan meer dan de 700 
woningen zouden moeten verrijzen. In het 
bedrag is echter ook de aanleg van wegen en 
nutsvoorzieningen meegenomen.

De overheid hoeft in eerste instantie niet in 
de buidel te tasten voor deze voorzieningen, 
maar kan na de drie jaar beginnen met 
aflossen, uit haar begroting waarop de 
betreffende infrastructuur is opgebracht. “Ik 
denk dat het op die manier een voordelige 
deal is”, legt Kromosoeto uit. “Want deze 
zaken staan normaal reeds op de begroting 
van de verschillende ministeries.” Er komt 
hierdoor geen bovenmatige druk op de 
landsbegroting. 
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SHENG DA
BOUWMATERIALEN | GROOTHANDEL

Commissaris Weythingweg 77
Telefoon: 0338910 - 08962999

MULTI TRACK EXCHANGE
Cambio-geldwisselkantoren

Actuele koersinformatie: Tel 422595 / 08280919

Always at the right track

OP 4 LOCATIES IN EN ROND 
PARAMARIBO 

Met 1x24u ATM-valutaservice! 
Uw geldwisselkantoor met de beste koersen voor uw SRD 

en valuta, snelle en discrete service op maat…. 
Onze geldwisselkantoren: 

Wilhelminastraat 35
maandag t/m donderdag van 08.00u tot 16.00u

vrijdag en zaterdag van 08.00u tot 17.00u

met ATM-service 1x24u 

Suriname Times Mall
Unit 1 – Domineestraat - ATM-service 1x24u

Van Sommelsdijckstraat 1 | Uitgaanscentrum
ATM-service 1x24u

Meerzorg Plaza
aan de voet van de Wijdenboschbrug

Surinaamse aannemers
De bankdirecteur geeft aan dat er geen 
geld richting Suriname komt. “Dat blijft in 
China, waar Dalian de materialen vandaan 
moet halen.” De SPSB heeft bedongen dat 
Surinaamse aannemers zoveel mogelijk 
betrokken worden bij het project. “Ik denk 
bijvoorbeeld aan de vervaardiging en 
aanlevering van kozijnen en kapspanten”, 
geeft Kromosoeto als voorbeeld. Hij wil 
voorkomen dat terwijl het project loopt, de 

lokale aannemers slechts moeten toekijken 
en de lokale werkgelegenheid niet wordt 
opgekrikt. 

Veel woningen
Kromosoeto geeft aan dat de bank slechts de 
financiering heeft geregeld. De toewijzing van 
de woningen zal door de overheid geschieden. 
“Daar bemoeien wij ons niet mee. Wij gaan 
slechts na of een gegadigde de hypotheek 
kan betalen. Meer niet.” Als de plannen van 

de regering gestalte krijgen, moet op redelijk 
korte termijn weer volop aan woningbouw 
worden gedaan. Naast het huidige plan loopt 
ook een schenking vanuit China waarmee 
duizend woningen zullen worden gebouwd. 
Kromosoeto geeft aan dat zijn bankinstelling 
daarmee niets te maken heeft. Verder gaat op 
korte termijn ook de Chinese 'huizenfabriek' 
Broad Homes Suriname PC Factory aan de 
slag, op een terrein dat nu bouwrijp wordt 
gemaakt. 
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ACCESS TRAVEL GROUP
destination management company

+597 471113 / 8109727 | reservations@danpaati.com | www.danpaati.com

+597 422959/ 7600011 | tours@surinametravel.com | www.surinametravel.com

+597 8200378 / 8200359 | info@plantagefrederiksdorp.com | www.plantagefrederiksdorp.com

DANPAATI RIVER LODGE
Danpaati River Lodge, winnaar van de Service Excellence Award (2017) 
en de Zoover-award (2014) ligt op een eiland in de mystieke Boven 
Surinamerivier omringd door ongerept tropisch regenwoud. Maak een 
avontuurlijke kanotocht op de rivier, of door een van de vele junglekreken 
en breng een bezoek aan authentieke dorpen langs de rivier. Een ervaring
die u en uw gezin voor altijd zal bijblijven.

De Mi Gudu River Cruiser is een comfortabel jacht en een bijzondere 
locatie voor zowel particuliere als zakelijke evenementen. Voor wie 
interesse heeft in een meerdaagse cruise zijn er zes tweepersoons 
hutten aan boord met elk een eigen badkamer en airco. U kunt ook 
elke zondag deelnemen aan onze Sunday Sunset Cruise. 

RIVER CRUISER MI GUDU

PLANTAGE RESORT FREDERIKSDORP 
U kunt bij ons terecht voor uw vakantie, een weekend weg, een gezellig 
diner of zakelijk evenement. Frederiksdorp is tevens een uitstekende 
uitvalsbasis voor dagtochten in het district Commewijne. Naast een rijke 
historie heeft het gebied veel te bieden voor natuurliefhebbers. Of u nu 
wilt etsen, wandelen of varen, dat kan hier allemaal.
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDINGLEGENDA

€ 415.000,- | SRD 3.320.000,-

 Leliendaal - Commewijne V1
(W0494B9–Zuster Jensenweg 1a)

Soort woning Koloniale  
  hoogbouw
Bouw opp.  222 m²
Perceel opp. 1153 m²

Titel grond  Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden

Objectcode Locatie op de kaart

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname

+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN

De SRD-bedragen zijn aan 
verandering onderhevig. De 
uiteindelijke koopsom in SRD 
wordt berekend op basis van 
de dagkoers van de Centrale
Bank van Suriname.

Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.

Eindredactie
Surgoed Makelaardij N.V.

Vormgeving 
Ansjari Somedjo | Surgoed Makelaardij N.V.

Advertenties
Iris S. Sleur | Surgoed Makelaardij N.V.

DTP + fotografie
Diëgo Kartodikromo | Surgoed Makelaardij N.V.

Distributie Suriname
Surgoed Makelaardij N.V.

Distributie Nederland
Henry Tjoe Nij (henry@surgoed.com)

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep

Surgoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | +597 493497 - 531735

info@surgoed.com | www.surgoed.com

Oplage:
20.000 exemplaren (Suriname) | 5.000 exemplaren (Nederland)

COLOFON
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP
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Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander  Prins Hendrikstraat 32 422 676 / 424 151
Babb  Slangenhoutstraat 55 403 017
Badal  Heerenstraat 7   420 071
Blom  Julianastraat 36a  521 100
Chitoe  Watermolenstraat 28 424 324
Dollart-Derby  Julianastraat 27  422 160
Gangaram Panday Julianastraat 21  473 892
Jadnanansing  Mahonylaan 22  476 579
Kalisingh  Frederik Derbystraat 26 422 702
Kemp  Lim A Postraat 15  520 148
Manna  Grote Hofstraat 7  410 143

Mannes  Julianastraat 51  473 238
Nannan Panday  Prins Hendrikstraat 52 521 160
Olff  Dr. S. Redmondstraat 163 425 755
Pancham  Julianastraat 10  521 433
Ramautar G.M.R. Heerenstraat 6  472 313
Ramautar G.S.  Heerenstraat 6  472 313
Sanrochman  Heerenstraat 7  420 071
Soerdjbalie  Lim A Postraat 17  426 700
Vishnudatt  Van Roseveltkade 24 470 840
   Indira Gandhiweg 274A 0368 088

Het recht van hypotheek

In het dagelijks spraakgebruik hoor je 
vaak dat iemand zegt dat hij "hypotheek 
op zijn huis heeft genomen". Hiermee 
wil die persoon zeggen dat hij geld heeft 
geleend, meestal bij een bank, en dat hij 
als zekerheid daarvoor hypotheek op zijn 
huis heeft verleend.

Juridisch is er echter sprake van het 
tegenoverstelde: het recht van hypotheek 
wordt gevestigd op het huis van de geldlener. 
De huiseigenaar (de schuldenaar) is dus de 
hypotheekgever en de geldverstrekker of 
schuldeiser (in ons voorbeeld de bank) is de 
hypotheeknemer. Het recht van hypotheek is 
een zekerheidsrecht: er vloeien verplichtingen 
voort uit de hypotheek en/of de bijbehorende 
leningsovereenkomst. Komt de schuldenaar 
(de persoon die leent) de verplichtingen niet 
na, dan mag de hypotheeknemer (de bank) 
diens huis in het openbaar verkopen om 
zijn geld uit de opbrengst te halen. Voor de 
openbare verkoop hoeft de geldverstrekker 
niet vooraf toestemming te vragen aan de 
rechter. 

Soorten hypotheken
Er zijn verschillende soorten hypotheken, zoals 
de vaste hypotheek (een geldlening met 
hypotheekstelling), de krediethypotheek 
en de bankhypotheek. In Suriname zijn de 
vaste hypotheek en de krediethypotheek de 
meest gangbare hypotheken. In Nederland 
is wat wij hier kennen als krediethypotheek 
bekend als bankhypotheek. Bij de vaste 
hypotheek zijn doorgaans twee particulieren 
betrokken: de geldgever en de geldnemer.
Bij deze overeenkomst vermeldt de 
hypotheekakte de leensom, de looptijd (de 
tijd waarvoor het geld geleend wordt), de 
maandelijkse rente en eventueel de boete 
bij niet-nakoming van de verplichtingen. 
De kosten bij deze akte (zegelrecht en 
notariskosten) zijn rond de 5,5% van de 
leensom zoals in de akte vermeld.
De betrokkenen bij een krediethypotheek 
(in Nederland de bankhypotheek) zijn meestal 
een bank, verzekeringsmaatschappij en/
of pensioenfonds als geldverstrekker en een 
particulier of bedrijf als geldlener. Bij deze 

hypotheek staat in de akte tot welk bedrag 
de bankschuld van de lener mag oplopen. 
In principe hoeft er bij deze akte nog geen 
schuld aanwezig te zijn.
De voorwaarden zoals de maandelijkse 
aflossing, looptijd, rente en boete worden 
meestal opgenomen in een onderhandse 
schuldbekentenis of kredietarrangement 
tussen partijen. Een onderhandse akte is 
een akte die tussen partijen is opgemaakt 
zonder notariële tussenkomst waarbij soms 
de handtekeningen door de notaris worden 
gezien voor legalisatie. Bij dit hypotheektype 
weet de notaris vaak niet wat de voorwaarden 
zijn en welk bedrag de cliënt in handen 
krijgt. De kosten bij deze akte (zegelrecht 
en notariskosten) zijn rond de 2,5% van het 
bedrag dat in de akte is opgenomen. Dit 
bedrag is vaak hoger is dan de leensom. Bij 
een krediethypotheek krijg je meestal minder 
in handen dan het bedrag dat in de akte 
staat. De leensom wordt meestal verhoogd 
met een bepaald percentage (te bepalen 
door de schuldeiser). Dit gebeurt omdat je 
bij krediethypotheken te maken hebt met 
een plafondbedrag. De schuldeiser mag niet 
meer vorderen dan het bedrag dat in de akte 
staat. Zou de schuldeiser precies de leensom 
vermelden, dan mag hij niet meer dan dat 
vorderen. Dat betekent dat hij zijn rente en 
kosten niet zou kunnen verhalen wanneer de 
schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. 
Door de leensom vooraf te verhogen, wordt 
dit voorkomen. 

Wie kunnen hypotheek vestigen
en waarop?
Degenen die bevoegd zijn om een hypotheek 
te vestigen, moeten beschikkingsbevoegd 
zijn: zij moeten zonder meer de eigenaar zijn 
van het onroerend goed zoals het huis, of 
zij moeten op een andere manier gerechtigd 
zijn om het recht van hypotheek te vestigen. 
Dat kan het geval zijn wanneer iemand een 
grondhuurperceel koopt en een volmacht 
heeft van de verkoper/grondhuurder terwijl 
het perceel nog niet op zijn naam staat. Als 
economische eigenaar kan deze persoon 
hypotheek op het perceel vestigen.
De namen van de juridische eigenaren 

worden in dit geval als onderzetters in de 
akte vermeld. De onderzetter is de eigenaar 
van het onroerend goed die per definitie niet 
de schuldenaar is. Hypotheek kan je vestigen 
op onroerende goederen zoals een perceel 
met of zonder een huis maar ook op schepen 
en vliegtuigen die geregistreerd zijn door de 
Bewaarder bij het Management Instituut voor 
Grondregistratie en Land Informatie Systeem 
(MI-GLIS). Je kunt ook een hypotheek 
vestigen op het recht van vruchtgebruik, 
erfpachtrecht, grondhuur en opstal. In 
Suriname wordt ook vaak hypotheek gevestigd 
op eigendomsgronden en gronden die in 
grondhuur en erfpacht zijn uitgegeven.
Het recht van hypotheek kan volgens de wet 
voor maximaal 15 jaar worden gevestigd. 
In Nederland is dat maximaal 30 jaar. De 
hypotheek wordt altijd bij notariële akte 
gevestigd en is geldig vanaf het moment dat 
het wordt ingeschreven in de registers van het 
MI-GLIS.

De rol van de notaris
De wet zegt dat het recht van hypotheek 
wordt gevestigd bij notariële akte. Het 
vestigen van een hypotheek kan namelijk voor 
de schuldenaar verregaande consequenties 
hebben. In het uiterste geval kunnen een 
openbare verkoop en ontruiming plaatsvinden 
van het onderpand. Bij het opmaken van een 
akte waakt de notaris over de belangen van 
alle partijen in casu zowel van de schuldeiser 
als die van de schuldenaar. De notaris stelt 
een akte op met alle elementen zoals door 
partijen overeengekomen en blijkende uit 
openbare registers. Tot slot draagt de notaris 
zorg voor de inschrijving in de daartoe 
behorende openbare registers bij het MI GLIS.

Ben je van plan om een hypothecaire lening 
aan te gaan? Laat je goed informeren door 
een notaris over je rechten en plichten!

Notaris Mr. D. Kalisingh

Wat is het hypotheekrecht?
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Nieuwbouw of renovatieplannen?

Zaken doen vanuit huis!

Onze service:
• Bel en bestel: 481540
• Betaling bij levering
• Altijd de beste prijzen
• Gratis bouwadvies en informatie
• Mobiele cement distributietruck: 8910664

Bezoek onze nieuwe website met 
begrotings calculator & offerte aanvraag opties.

www.vabi.sr

VABI & SUBEMA hebben de meeste van uw bouwmaterialen onder 1 dak!
Al meer dan 65 jaar, uw betrouwbare bouwpartners.

BOUWMATERIALEN

KERAMISCHE TEGELS

GRONDSTOFFEN BESTRATING EN WEGENBOUW

TUINARTIKELEN

BETONMORTEL

STAALPROFIELEN

BETONIJZER

HANDELSPRODUCTEN

Kemiko Stone Tone 
Stain Colors

Concrete Coatings 
& Floor Systems

www.kemiko.com

Trefbalstraat #1 - Industrieweg Zuid   •  Tel. 481540   •   Fax. 486773   •  info@vabi.sr


